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Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com as diretivas da CE.

Em função da utilização desejada, podem ser construídos modelos com funcionalidades 
específicas, que os distinguem dos demais. É o caso dos modelos apresentados:
• Porta Paletes Manual Silencioso
• Porta Paletes com Auto-Nivelamento
• Porta Paletes para Atmosferas Explosivas

A LOGITRANS, fabricante dinamarquês dos produtos apresentados, é uma das empresas europeias 
melhor cotadas na produção destes equipamentos. Soluções por medida. Assistência Técnica 
assegurada pela Equipleva

> Porta Paletes Manual Silencioso
> Sistema de Auto-Nivelamento
> Porta Paletes p/ Atmosf. Explosivas 

Acessórios Impressão

Porta Paletes Manuais 

Porta Paletes Aplicações Específicas

Porta Paletes em Inox 

Porta Paletes Elétricos

Porta Paletes com Balança

Porta Paletes de Tesoura 

Porta Paletes TODO-O-TERRENO

PORTA PALETES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
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PORTA PALETES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Porta Paletes Manual Silencioso

Capacidade de carga (kg) 2000

Altura de Elevação h3 h13 + 120

Comprimento dos garfos I  810, 915, 1140, 2000

Altura do chassis h1 h13 + 412

Largura exterior dos garfos b5 520, 680

Comprimento sem garfos I2 335

Comprimento total I1 I + 335

Largura do garfo e 160

Distância entre rodas y I + 25

Altura total h14 1170

Alt. mín garfos ajustável h13 85 a 93

Centro de carga c I / 2

Afastamento do solo m2 h13 - 47

Ângulo de manobra das rodas 220º

Rodas dos garfos - duplas Ø85 x 88

Dimensão das rodas da direção Ø200 x 50

Rodas da direção Borracha macia especial

Rodas dos garfos duplas Borracha macia especial

Peso (kg) 520 x 1140 mm 62 

Modelo PS 2082

Outras medidas de largura e comprimento de garfos, por pedido

Não se sente a chegar ... 

As rodas especialmente projetadas, em borracha especial extremamente maciça, asseguram o 
transporte silencioso em locais interiores, e não danificam o pavimento. Adequam-se à utilização 
em escritórios, centros comerciais, etc., e outros locais onde seja fundamental a ausência de ruído.
Por outro lado, a elevada resistência destas rodas permite igualmente um bom desempenho em 
áreas exteriores, uma vez que pequenas peças metálicas ou gravilha não aderem às rodas.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em 
conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Ruído abaixo dos 60 decíbeis
• Potência mínima no arranque
• Elevação rápida e permanente
• Fricção mínima das peças móveis
• Manipulação suave e silenciosa de diversos tipos de palete
• Altura mínima dos garfos ajustável
• Comprimento curto atrás dos garfos
• Ótimo ângulo de manobra
• Baixos custos de manutenção, desgaste mínimo
• Robusto e de longa duração

Medidas em mm 

2000 kg
Silencioso

Rodas especiais

Panther Silent em zona comercial,
funcionando com baixo ruído
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Porta Paletes - Sistema de Auto-Nivelamento

Aplicavél em:
• Porta Paletes de Tesoura Eletromanual (incluindo a versão em inox)
• Stacker Eletromanual em Inox
O Sistema de Auto-Nivelamento pode ser instalado do lado esquerdo ou do lado direito do 
porta paletes, ajustando o sensor à posição da carga. Este sensor elétrico aciona a subida ou 
a descida dos garfos, consoante se execute a carga/descarga. 
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em 
conformidade com a Norma EN 3691-5.  
• Sinal luminoso e sonoro na subida/descida dos garfos
• Botão de emergência para paragem 
• Fim de curso inferior assegura um espaço livre
• Fim de curso superior protege o motor das sobrecargas
• O alcance de deteção do sensor é de 200 mm até 1200 mm
• Célula e respectiva placa eletrónica protegidas por uma caixa em aço
O utilizador pode acionar manualmente a subida ou descida do sistema de auto-nivelamento, 
desativando o sensor. 

Modelo (medidas em mm) Porta-Paletes
Altura de elevação máxima com auto-nivelamento h3 800 900

Altura de elevação mínima com auto-nivelamento h13 200 200

Stackers

Proteção contra acidentes, 
conforme EN 49:1993

Caixa com controlo do 
tempo de reação de 1 
a 25 segundos

Posição neutro e baixa 
potência da bomba de 
elevação 

h13

h3

Altura de Elevação Máx.
800 mm / 900 mm

Medidas em mm 

PORTA PALETES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

O sensor elétrico permite a 
descida automática dos garfos
com a descarga, e a subida 
automática com a colocação da 
carga
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Porta Paletes Manual e de Tesoura para Atmosferas Explosivas (Ex)

Especificamente concebidos para trabalhar em atmosferas com risco de explosão
A sua construção, 100% em aço inox, visa a proteção contra riscos de explosão, resultantes da 
presença de gases, vapores, combinação de químicos ou poeiras.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em 
conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Dois modelos disponíveis: Manual e de Tesoura 
• Fabricado em conformidade com a Directiva Nº 94/9/EC (ATEX 100a) e a EN-1755
• Estes equipamentos estão classificados no grupo II, aprovados para trabalhar em 
  áreas classificadas como Zona 1 / 2 / 21 / 22 (Ver desenho)
• Fornecidos com Certificado ATEX
• Ideal para indústria farmacêutica, química, petrolífera, gás e outros setores em que se verifique 
  a presença de materiais sujeitos a explosão
• Equipados com duas rodas antiestáticas em Vulkolan
• Construção robusta
• Longa duração
• Baixos custos de manutenção
Tabela com medidas – Consultar em Porta Paletes em Inox o Modelo PANTHER INOX PLUS / INOX 
e o Modelo INOX HL 1004 RF-PLUS / SEMI

Esta etiqueta é aplicada nos equipamentos, atestando a construção para atmosferas explosivas:

Esquema demonstrativo da categorização das zonas:
Gás: Zona 0, 1 e 2
Poeiras: Zona 20, 21 e 22

Os equipamentos para 
atmosferas explosivas são 
devidamente identificados

Equipados com duas rodas 
antiestáticas em Vulkolan 
para descarregar a 
eletricidade estática

Pega ergonómica igualmente 
em Inox

Protegido contra explosão
Certificado ATEX

II 2G c IIB+H2 T4
II 2D c 135°C 

PORTA PALETES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
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Em que ambiente pretende utilizar o Equipamento em Inox?

• Farmacêutica
• Empacotamento na   
  indústria alimentar

Ambientes limpos e secos
O equipamento encontra-se quase 
sempre seco.

Limpeza do equipamento
Com um pano seco ou húmido.

• Farmacêutica
• Alimentar

Ambientes limpos e húmidos
O equipamento encontra-se 
ocasionalmente húmido.

Limpeza do equipamento
Limpar ou lavar (apenas os garfos) 
suavemente.
Água neutra (PH 7,0), se necessário, 
com materiais de limpeza suaves.

Processos de preparação de:
• Indústria alimentar
• Matadouros
• Laticínios

Ambientes agressivos e húmidos
O equipamento encontra-se molhado e 
húmido a maior parte do tempo.

Limpeza do equipamento
Agressiva.
Com espuma (ácida ou base) (lavagem).
PH do material de limpeza deve ser 
muito inferior ou muito superior a 7,0.

Processos de preparação de:
• Indústria alimentar e de peixe
• Matadouros
• Laticínios

Ambientes muito agressivos e 
húmidos
O equipamento encontra-se quase 
sempre húmido, devido a dissoluções 
líquidas (ácidas, base ou salmoura).

Limpeza do equipamento
Agressiva.
Com espuma (ácida ou base) (lavagem).
PH do material de limpeza deve ser 
muito inferior ou muito superior a 7,0.
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PORTA PALETES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS - SELEÇÃO


