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Modelo FBTV (versão deslizante)

Fabricados em alumínio, os niveladores de cais FBT têm 
uma rampa acoplada, proporcionando um acréscimo à 
sua extensão. 
O nivelador possui 2 secções, que se podem separar, e utilizar 
individualmente, para facilitar a passagem de pequenos carros 
transportadores, por exemplo, devido a uma articulação entre a 
rampa e o cais. 
O nivelador tem uma alavanca com travão de parqueamento na 
posição vertical, que é aliviada com o pé para iniciar o deslizamento
lateral ou a descida, enquanto que a rampa é acionada por meio de
um guincho.
Os modelos FBT são ideais para cargas ou descargas de 
contentores. Foram concebidos para aplicações com cargas até 
4000 kg, e podem compensar uma diferença de altura até 460 mm, 
devido à sua conceção (gradiente máximo de 12,5%).
Nesta versão, os niveladores são montados numa 
calha pintada a preto ou galvanizada, apresentando uma 
configuração que evita a acumulação de lixo e detritos. 
Na mesma calha dos niveladores FBT podem ser montados outros 
modelos de niveladores, aumentando assim a área de utilização do 
cais. Todos os modelos incluem sistema de molas para 
compensação do peso, seja na versão estática ou na versão 
deslizante.
Consulte o Desenho Esquemático.
Produto certificado por entidade independente, de acordo com 
a Norma EN 1398.
Ver em OPÇÕES:
• Placas de fixação
• Nivelador com pés de apoio  

FBTV 305.21.001 3700 1500 180 +460 4000 336
FBTV 305.21.000 3700 1750 180 +460 4000 382
FBTV 305.21.002 3700 2000 180 +460 4000 465
FBTV 305.21.003 3700 1500 150 +430 4000 336
FBTV 305.21.004 3700 1750 150 +430 4000 382
FBTV 305.21.005 3700 2000 150 +430 4000 465
 500.00.025 Calha pintada - comprimento 1000 mm 12*

500.00.026 Calha pintada - comprimento 2000 mm 12*
500.00.027 Calha pintada - comprimento 3000 mm 12*
500.00.020 Calha galvanizada - comprimento 1000 mm 12*
500.00.021 Calha galvanizada - comprimento 2000 mm 12*
500.00.022 Calha galvanizada - comprimento 3000 mm 12*

Artigo n.º Altura D1 Capacidade de 
carga (kg)

Peso 
(kg)

Largura 
l Designação Comprimento

L

D1 - Diferença de altura entre a articulação com a rampa e o cais 
* Kg/m

Outras medidas sob consulta  
D - Altura da viatura de carga ao cais 
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NIVELADORES MANUAIS DE CAIS ATÉ 4500 KG


