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Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com as diretivas da CE.
Os Protetores de Arestas e Paredes salvaguardam veículos e instalações.
Os Painéis oferecem uma camada de proteção visível, macia e eficaz.
O Alarme Anti-Colisão previne acidentes em esquinas cegas, emitindo alerta visual 
e sonoro, se detetar movimento de ambos os lados.

> Protetor de Arestas
> Protetores de Arestas e Paredes
> Painéis p/ Pilares Quadrados
> Painéis p/ Pilares Redondos e Paredes
> Alarme Anti-Colisão PRO

Impressão

Proteções em GaragensPostes p/ Estacionamento

Pilares e Postes de 
Sinalização

Lombas, Pontes e Rampas

Barreiras p/ Estacionamento Batentes p/ Estacionamento

Proteções para Cais de Carga
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Protetor de Arestas

O impacto de veículos nas esquinas das paredes é um problema constante em zonas de 
maior tráfego.
O único Protetor de Arestas que resiste ao impacto por absorção de energia.
Fabricado em EVA - Espuma Vinílica Acetinada, é capaz de retomar a sua forma inicial após o 
impacto, evitando danos no local e no próprio veículo.

Ideal Para:
• Cais de carga: protege as arestas de topo em cimento
• Armazéns
• Instalações industriais
• Parques de estacionamento

Três métodos de instalação:
• Fixação por furação com parafusos 
• Fixação com adesivos industriais
• Fixação com cintas de velcro (com protetores às 4 arestas)

Tamanho
• Com design cónico, ocupa pouco espaço e adequa-se à maioria das esquinas com ângulo 90º
• Altura: 1070 mm
• Ocupa largura de 100 mm de cada lado da aresta  

Acessório:  
Art. nº STRAP-ADJ-157/4
Cintas com velcro, ajustável
4000 mm  de comprimento

Cintas de velcro permitem a 
colocação em 4 arestas

Art. nº: CNR42 - CNT4

CARACTERÍSTICAS VANTAGENS

Revestimento 
exterior EVA, Espuma 
Vinílica Acetinada.
Interior semi-rígido

Protege os veículos de 
riscos e amolgadelas; 
elevada resistência a 
colisões

Construção 
em polímero

Sem corrosão, 
deterioração ou 
pintura. Isento de 
manutenção

Furos com ilhós 
embutidos

Permite instalar 
os parafusos sem 
danificar o interior

Instalação com par-
afusos, adesivos 
industriais e fitas

Instalação fácil com 
diversos materiais

Nervuras na frente e cavidades na 
retaguarda estrategicamente 
colocadas, acrescentam resistência

Material macio não danifica os 
veículos

Resiste a impactos frequentes por 
longo tempo
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Protetores de Arestas e Paredes

Esta gama de Protetores é ideal para salvaguardar veículos e instalações, em parques de 
estacionamento. 

A energia do impacto é absorvida pelas câmaras de ar exixtentes, evitando danos e reparações.

Produzido em polietileno resistente, na cor amarela, com faixas refletoras em branco, para maior 
visibilidade. 

Parafusos de fixação nâo incluídos. Disponíveis por pedido:

- Art. nº EFIX: 4 parafusos para protetores de arestas, art. nº 30420
- Art. nº WFIX: 2 parafusos para protetores de paredes, art. nº 30410

Uso interior e exterior.

• Altura: 600 mm
• Espessura: 50 mm

30410 Protetor de Paredes 250 600 1,1

30420 Protetor de Arestas 250 600 1,0

Artigo nº Designação AlturaComprimento
Peso 
(kg)

Medidas em mm

30410 30420
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Painéis para Pilares Quadrados

Cerca de 20% dos acidentes com veículos motorizados ocorrem em parques de 
estacionamento.
Protetor de Pilares capaz de absorver o impacto da colisão. 
Oferece uma camada de proteção macia e eficaz em pilares.

Produzido em ARPRO (polipropileno expandido), material de alta tecnologia, oferece resistência 
progressiva, design modular e proteção total de aresta a aresta

• Dimensão dos Painéis: 1000 x 440 x 40 mm (A x L x E) 
• Painéis planos, encaixam em qualquer pilar quadrado ou retangular
• Cortam-se facilmente e ajustam-se a diferentes formas
• Reduzem a manutenção das instalações, escondendo danos nos pilares
• Design apelativo em cor de alta visibilidade
• 100% reciclável, resistente a óleo, produtos químicos e água 
• Disponíveis em amarelo e preto

Art. nº PS-Y-KIT Cintas com velcro com 
protetores de arestas

Espessura extra nas arestas 
oferece maior resistência 

Art. nº Designação Unidades por caixaCor

PSC-060-B-CTN4 Protetor de Arestas Preto 4 

PSC-060-Y-CTN4 Protetor de Arestas Amarelo 4

PSP-050-B-CTN4 Painéis para Pilares Quadrados Preto 4

PSP-050-Y-CTN4 Painéis para Pilares Quadrados Amarelo 4

PS-Y-KIT Kit Completo Pilares Quadrados Amarelo
4 Painéis,

4 Protetores de Arestas,
2 Cintas

PS-B-KIT Kit Completo Pilares Quadrados Preto
4 Painéis,

4 Protetores de Arestas,
2 Cintas

1. Cortar 2. Instalar 3. Cintar

Kit inclui: 4 Painéis e 4 Protetores de 
Arestas.
Cintas incluídas (2 un)
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Painéis para Pilares Redondos e para Paredes

Cerca de 20% dos acidentes com veículos motorizados ocorrem em parques de 
estacionamento.
Os Painéis para Pilares Redondos são também aplicados na Proteção de Paredes.
Uma camada única resiste a riscos e impactos leves. Sobrepondo várias camadas, aumenta a 
proteção a impactos mais fortes. Não causa danos nas instalações nem nos veículos.

• Fornecimento de 3 painéis, com 1000 x 700 x 34 mm (A x L x E)
• Painéis encaixam-se por recortes macho/fêmea, unindo várias camadas
• Guias de corte com 26 mm permitem ajustar o tamanho dos painéis 
  ao pilar ou parede
• 100% reciclável, resistente a óleo, produtos químicos e água
• Disponíveis em amarelo e preto

Camada de proteção macia e eficaz em Pilar 
Redondo

As fixações de parede instalam-se facilmente Disponíveis em amarelo e preto

Os Painéis encaixam-se por recortes macho/fêmea

Art. nº Designação    Unidades por 
caixaCor

PSR-045-B-CTN3 Painéis p/ Pilares Redondos e p/ Paredes Preto 3 

PSR-045-Y-CTN3 Painéis p/ Pilares Redondos e p/ Paredes Amarelo 3

Painéis para Pilares Redondos

Sistema de Proteção para Paredes



PROTEÇÃO EM GARAGENS

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.
Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL 

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt
www.equipleva.pt

Kit para Pilares Redondos inclui 3 Pai-
néis. Opção de cintas 

Kit para Paredes inclui 3 Painéis.
Opção de fixações

Acessórios - Painéis para Pilares Redondos

Acessórios - Sistema de Proteção para Paredes

Cintas com Velcro (ajustável) - 2 un.Cintas com Velcro - 2 un

Fixações de Paredes - Comprimento: 
1420 mm; cada fixação une 2 painéis 

Folhas de enchimento - Servem
para preencher folgas entre os 
protetores e o local de instalação.
Dimensão: 1040 x 305 x 25 mm

1. Cortar

1. Cortar

2. Instalar

2. Instalar

3. Cintar

3. Fixar

Fácil Instalação - Painéis para Pilares Redondos

Fácil Instalação - Sistema de Proteção para Paredes em Polipropileno
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Alarme Anti-Colisão PRO
Choques entre veículos em parques de estacionamento ocorrem com frequência, 
nomeadamente na presença de corredores estreitos de passagem e cruzamentos com 
esquinas sem visibilidade. 
O Alarme de Colisão PRO previne acidentes em esquinas cegas, emitindo alerta visual e sonoro, 
APENAS quando deteta movimento de ambos os lados.

• Portátil, compacto e leve
• Instalação simples 
• Alimentado por baterias standard de Célula D (incluídas) 
• Possui indicador de bateria fraca 
• Duração mínima da bateria de 12 meses (dependendo da utilização)
• Sensores infravermelhos passivos  

Em superfícies magnéticas, montagem por ímans integrados Em superfícies NÃO magnéticas, através de pontos de montagem 
integrados

Ref. CLN-200

Vista de cima

Parede

Zona de 
deteção
6 - 7,5 m

Zona de 
deteção
6 - 7,5 m

Alarme 
de Colisão

PRO

Aviso sonoro

Aviso visual

• Alerta APENAS quando detetado movimento
  em ambos os lados da esquina
• Suficientemente alto para ser ouvido por  
  quem se aproxima da esquina
• O volume pode ser ajustado (alto/baixo) ou
  desligado
• Sincronizado com um flash que reforça o 
  aviso

• Acende luzes APENAS quando detetado 
  movimento em ambos os lados da esquina
• Luzes LED posicionadas no ângulo
   aumentam a intensidade da luz e melhoram 
   a visibilidade

Instalação

1 42 3

2 - 3 
metros

Se movimento 
detetado nos DOIS 
lados - AVISO

Se movimento detetado 
apenas num lado da 
esquina - SEM AVISO

Evita danos nas viaturas e nas instalações, eliminando 
custos de reparações


