
NIVELADORES DE CAIS DE CARGA

• As plataformas de carga localizam-se, sobretudo, em naves 
industriais e armazéns, com elevado tráfego de mercadorias, 
para facilitar a carga e descarga desde ou até aos camiões.

• Facilita os trajectos, optimizando os tempos de carga e descarga 
dos camiões.

• Fundamentais para isolar o ponto de carga e descarga, pelo que 
normalmente devem ser complementadas por porta seccional e 
por abrigo.

LOGÍSTICA E ACESSOS

EXTERIOR        CAIS DE CARGA         AGILIZAR O MOVIMENTO DE MERCADORIAS



• Plataforma com capacidade para 6 t de carga dinâmica e 
9 t de carga estática.

• Chapa superior antiderrapante lagrimada de 5/7 mm de 
espessura, com um conjunto de perfis laminados e saias 
laterais de proteção (evitam que nada passe por baixo)

• Base extensível até 400mm, em chapa lagrimada com 
13/15mm de espessura, dobrada e maquinada na 
extremidade, permite que a plataforma se adapte à 
distância e altura do camião, suavizando ressaltos para a 
passagem de pessoas, empilhadores ou porta-paletes.

• Estrutura de perfis laminados, à qual se instala a 
plataforma e o grupo hidráulico que tem um braço de 
elevação e um braço para a base extensível.

• Tratamento anti corrosão e pintura polimerizada com 
cozedura em forno a 200°C. 

• Resistente a temperaturas entre -20°C e 50°C

• Acabamento standard: aço preto RAL 5005.

• Opção: acabamento em aço galvanizado ou aço 
inoxidável AISI 304 o AISI 316.

ESTRUTURA

PLATAFORMA HIDRÁULICA

FICHA
NIVELADORES DE CAIS DE CARGA

PLANO PLATAFORMA HIDRAÚLICA 2000x2500 mm



AUTOMATISMO SEGURANÇA

PLATAFORMA VERTICAL MESA ELEVATÓRIA

• Conjunto hidráulico com motorização de 1,1 Kw (1,5 CV)

• Quadro elétrico de manobra IP55 dotado de seta de 
emergência

• Alimentação: 3x380v-50Hz com sistema de auto-nivelação.

• Manobra: 24 VAc. 

• Consumo: 2 A

• Pressão de funcionamento: 170 bar

• Caudal: 2,2 cm 3/8s

• Manobra 24 VAc. 

• Outras voltagens opcionais.

Conforme a norma de segurança da UE, a plataforma dispõe 
dos seguintes mecanismos de segurança:

• Braço de elevação com válvula para-quedas para evitar um 
descaimento brusco da plataforma.

• Paragem de emergência activado por seccionador ou por 
falha de corrente.

• Barra de segurança que impede o fecho durante as tarefas 
de manutenção.

• A melhor solução para instalações e armazéns, onde é 
necessário maior controlo da temperatura e elevados níveis 
de limpeza e higiene.

• Envolve a caixa térmica do camião, tornando o encaixe 
quase estanque e permitindo que as portas abram no 
interior da instalação, que minimiza a entrada de resíduos e 
vazamentos de frio entre as juntas do cais e o chão da loja, 
sem ruptura da cadeia de frio.

• O molhe vertical utiliza-se frequentemente em locais de 
carga modernos e automatizados, onde se complementam 
diferentes produtos (portas seccionais, abrigos insufláveis, 
guias ou calços), para otimizar os processos de carga/
descarga e reduzir o risco de acidente.

• Fabricado em conformidade com a exigências CE, está 
preparada com todos os mecanismos de segurança, como 
saia laterais, paragem de emergência e braço hidráulico 
pára-quedas.

• Concebida para solucionar operações de carga e descarga 
de camiões quando não existe uma plataforma de carga 
elevada ou de rampas de conexão entre o armazém e o 
exterior.

• Permite mover uma mercadoria entre diferentes níveis 
dentro de um armazém, sendo muito útil para levantar 
cargas com porta-paletes em diferentes níveis e elementos 
pesados que não são fáceis de mover.

• Pode ser usada em vários setores, devido à sua versatilidade 
e ao grande número de acessórios disponíveis, como guias 
de segurança ou pisos antiderrapantes.

• Fabricada conforme a normativa CE, está dotada de todos 
os mecanismos de segurança, destacando o botão de 
emergência e o cilindro com paraquedas.

LOGÍSTICA E ACESSOS

OTRAS PLATAFORMAS PARA MUELLES DE CARGA

Capacidade carga estática 9 tm 

Capacidade carga dinámica 6 tm 

Dimensões (mm) L 2200 x A 1800 Lábio fixa.

Capacidade de elevação Elevação máxima 2000 mm.

Capacidade de carga Carga máxima 6t.

Dimensões (mm) Dimensões máximas 2000 L x 3000 H

DIMENSÕES STANDARD (mm)

2000 Largura x 2000 comprimento

2000 Largura x 2500 comprimento

2000 Largura x 3000 comprimento
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NIVELADORES DE CAIS DE CARGA

PROTEÇÕES - BUMPERS CAIS DE CARGA 

TIPOS

• As proteções ou pára-choques colocam-se nos cais de carga para 
proteger de danos ou amortecer colisões durante as manobras de 
aproximação ao cais de carga

• Garantem maior eficiência no processo, ao manter a distância de 
segurança entre a rampa niveladora e o camião – evitando danos na 
fachada e na plataforma.

• Duros e resistentes, os pára-choques são desenvolvidos e produzidos 
em diversos materiais flexíveis, que absorvem os impactos e limitam ao 
máximo os possíveis danos.

• Fixam-se facilmente, em postes metálicos, por soldadura ou por uma 
combinação de ambas.

• BUMPER DE AÇO E BORRACHA

•  PÁRA-CHOQUES DE POLIURETANO

• PÁRA-CHOQUES DE ELÁSTICO

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


