
PROTECÇÃO E ACESSÓRIOS CAIS DE CARGA

• Tampões de Proteção: imprescindíveis para proteger o ponto de carga 
dos golpes que possa ocasionar o caminhão durante a manobra de 
aproximação ao cais.

• Tubos guiados: facilitam a aproximação do veículo ao abrigo, minimizando 
o risco de acidentes pedestres durante as manobras.

• Calços: sistema de segurança adicional para os cais de carga, que permite 
que as rodas do camião fiquem bloqueadas, quando o camião chega ao 
ponto exacto de carga ou descarga.

• Defesas de Polietileno: protegem os pontos críticos dentro da nave, 
armazém ou câmaras, onde se quer evitar impactos.

EXTERIOR         CAIS DE CARGA               AGILIZAR O MOVIMENTO DE MERCADORIAS

LOGÍSTICA E ACESSOS



TAMPÕES PARA CAIS DE CARGA

FICHA
PROTECÇÃO E ACESSÓRIOS CAIS DE CARGA

TAMPÕES

Material Aço - Borracha - Borracha - Poliuretano 

Características Proteção de molas de carga

Vantagens Absorção impactos - Resistência

Fixação Por fixação em metal.

AÇO

• Batente de aço com amortecedores de borracha no interior 
que confere a máxima estabilidade e segurança para 
preservar a integridade da mola frente aos impactos do 
caminhão durante as manobras de aproximação.

• O seu design permite-lhe absorver os impactos sem se 
danificar, alongando a sua durabilidade, graças à sua base 
em chapa de aço de 12 mm, em cujo interior se alojam 2 
tampões de borracha independentes.

• Dimensões: 250 (W) x 572 (H) x 107 (D) mm.

BORRACHA

• Batente quadrado com um suporte traseiro de aço zincado 
e uma superfície de borracha preta de grande resistência e 
durabilidade à passagem do tempo às intempéries.

• Dimensões: 250 (W) x 250 (H) x 100 (D) mm.

GOMA

• Este batente é o mais básico e usado, caracteriza-se pela 
sua capacidade de pára-choques, reduzindo os danos por 
impactos nas molas.

• Dimensões: 80 (W) x 500 (H) x 80 (D) mm.

POLIURETANO

• Destacam-se pela sua excelente capacidade para absorver 
impactos e resistência à intempérie, ao atrito e ao desgaste, 
graças à resistência à abrasão do poliuretano.

• A sua cor amarela intensa aumenta a visibilidade da mola 
e da rampa de nivelamento, facilitando a manobra do 
condutor, além de não sujar, nem deixar marcas.

• Reduzem os custos de manutenção e substituição, podendo 
ser utilizado de forma reversível.



TUBOS GUIADOS PARA CAMIÕES CALÇO PARA CAMIÕES

• Os guias de centragem para camião permitem ajudar 
o camião na manobra de ancoragem ao cais de 
carga, evitando assim os possíveis danos ou danos dos 
equipamentos instalados, tais como a porta seccional, o 
abrigo ou os tampões.

• Fixam-se ao solo, por meio de parafusos ou fixações 
metálicos, e podem ser fabricadas em aço galvanizado ou 
em lacado amarelo para maior visibilidade.

• As formas destas guias são projetadas para que as rodas dos 
caminhões não sofram danos, podem ser retas ou abertas e 
fazer-se em diferentes medidas.

• Os calços constituem um sistema de segurança adicional 
para os cais de carga, que permite que as rodas do camião 
fiquem bloqueadas quando o camião chega ao ponto 
exacto de carga ou descarga.

• Fabricados em poliuretano são muito resistentes aos 
grandes pesos e ao desgaste por abrasão, oferecendo uma 
grande durabilidade.

• Os calços podem ser equipados com sensores, 
que bloqueiam as rodas do veículo e permitem o 
funcionamento da porta e abrigos insufláveis na doca 
de carregamento para iniciar o processo de carga ou 
descarga.

LOGÍSTICA E ACESSOS

GUIAS DE CAMIÃO

Estrutura Aço lacado amarelo (padrão) ou galvanizado.

Forma Tubos retos ou abertos (facilita a atracagem).

Dimensões L = 2500 mm.

Fixação Por fixação em metal.

CALÇOS

Material Poliuretano amarelo.

Dimensões 135 (W) x 190 (H) x 305 (D) mm.

Tipo
Simples ou sem fio (conexão outros 
elementos mola)

Fixação Por fixação em metal.

Altura de montagem 500 mm. (acima do camião)
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PROTECÇÃO E ACESSÓRIOS CAIS DE CARGA

• Fabricadas em polietileno amarelo de alta densidade, com tratamento UV, 
estão especialmente indicadas para a indústria agroalimentar, já que este 
material é muito resistente aos ácidos, atmosferas agressivas e limpezas com 
detergentes.

• Seu sistema de fixação, por ancoragem ao solo, as tornam muito resistentes 
a qualquer impacto, graças à sua capacidade de absorção dos choques sem 
deformação, nem danos, bem como ao som dos mesmos.

• Sua colocação, tem como objetivo, proteger os pontos críticos dentro da 
nave, armazém ou câmeras, pelo que são muito convenientes na hora de 
proteger as portas seccionais ou rápidas.

• Protegem os pontos críticos dentro da nave, armazém ou câmaras, onde se 
quer evitar impactos com qualquer elemento estrutural ou que se tenha 
colocado

TIPOS DE DEFESAS:

 - Bolardos ou postes: protegem o marco das portas.

 - Guarda-rail: protegem a parte inferior e a folha das portas corrediças dos 
armazéns ou câmaras.

 - Corrimão: proteger até uma altura maior (800 mm), as folhas das portas 
deslizantes.

DEFESAS DE POLIETILENO

A Portiso é especializada no fabrico de portas industriais para câmaras frigoríficas, processamento de alimentos e áreas de 
escritórios, salas limpas, acesso (portas de alta velocidade) e logística (equipamentos de ancoragem), paredes e divisórias 
resistentes ao fogo. As soluções da Portiso estão presentes em vários setores, destacando-se a indústria agroalimentar, a 
indústria de carnes, setor de pesca e indústria de laticínios, bem como a distribuição alimentar, empresas de HORECA, produtos 
farmacêuticos e logística.

PORTISO 
SOLUÇÕES DE PORTAS INDUSTRIAIS


