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Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com as diretivas da CE.
Os Suportes para Reboques reforçam a segurança em zonas de cargas e descargas 
protegendo pessoas que aqui trabalham. Evitam o basculamento / instabilidade dos 
semi-reboques.

> Suporte de Segurança BETJ70
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Suporte de Segurança BETJ70
Reforçar a segurança em zonas de cargas e descargas protege as pessoas que aqui trabalham.
Efetivamente este suporte evita o basculamento / instabilidade dos semi-reboques.
Instala-se sob a frente dos semi-reboques, só podendo ser aplicado após o reboque estar
totalmente desatrelado.
Altura do suporte ajustável, de 1000 a 1300 mm, através de macaco de elevação com lingueta 
reversível (direita/esquerda).
Possui 2 rodas traseiras em borracha, Ø200 mm, e 1 roda dianteira em aço, Ø100 mm,
que facilitam o posicionamento do suporte sob o reboque.
Com revestimento epóxi, na cor amarela.
Capacidade de carga: 45 T.

Cuidados a ter na instalação:

BETJ70 45 1000 - 1300 610 68,0

Artigo Altura Comprimento
Capacidade de

carga (T)
Peso 
(kg)

Medidas em mm

aO reboque deve estar completamente desatrelado do camião, e estabilizado
    sobre os seus suportes de estacionamento, com calços aplicados nas rodas

aO suporte é colocado sob a zona frontal do reboque, e a sua altura ajustada
    com o macaco de elevação até estar em contacto firme com o reboque

aO suporte não pode ser utilizado para elevar o reboque

Fecho metálico para reforço 
do bloqueio do suporte.
Pode ser aplicado cadeado 
Ø6,2 mm máx. (não incluído)

Sistema de alerta sem fios deteta qualquer peça / objecto, que 
impeça a correta aplicação do suporte
As operações de carga ou descarga podem começar, assim que o 
botão vermelho se acender.
Isto quer dizer que o suporte foi bem instalado e ajustado à altura 
certa, e não simplesmente deslizado para baixo do reboque.

Botão vermelho acende
quando o suporte está
corretamente posicionado

Sensor sem fios protegido por 
chapa metálica

Roda dianteira

Rodas traseiras

OPÇÕES

Fecho de segurança Sistema de alerta sem fios


