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NIVELADORES DE CAIS

Opções - FBTV
Placas de fixação - Ref. 319.23.010
Se o cais de carga não está revestido com material em aço para a 
instalação das calhas para os niveladores, possuímos a solução 
adequada. Uma placa chanfrada em aço, com 8 kg de peso, é 
aparafusada ao pavimento do cais. São colocadas na parede fixações 
em aço, com pinos por baixo da calha, de forma a obter pontos 
de soldadura na parte superior e inferior da calha. 

1 - Fixação em aço, com 80x80x10 mm, colocada sob a guia 
     (modelo deslizante ou estático) 
2 - Guia em aço galvanizado aparafusada ao cais
3 - Placa soldada na calha

Método de fixação das placas

Deslizante

Placa em aço galvanizado
5/6,5 mm

Parafuso de Ø 12 mm 
 em cada 300 mm

Fixação em aço  
em cada 300 mm

Pino M12 x 
50 mm
em cada 
300 mm
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Nivelador com pés de apoio - Ref. 300.55.000
Os niveladores de cais com sistema de contrabalanço do peso estão 
disponíveis com pés de apoio para facilitar a carga/descarga em 
movimento lateral. Usados em conjugação com uma ponte ou rampa, 
facilitam a deslocação lateral das cargas. Pavimentos irregulares 
podem ser nivelados pelos pés ajustáveis. Disponível nas versões 
estática e deslizante

Rebatimento dos pés
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NIVELADORES DE CAIS

Outras Opções - FBTV

Rebatimento dos pés

Combinação de nivelador com pés de apoio e rampa, para utilização de empilhadores

Niveladores escorados em base de cimento para cais interiores

Niveladores de cais especiais operados por guincho, para cargas e descargas em terminais ferroviários
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