
PROTETORES DOS MONTANTES DAS 
ESTANTES METALICAS

SISTEMAS RESILIENTES DE PROTEÇÃO DE ESTANTES E

ZONAS DE CIRCULAÇÃO EM POLIETILENO HDPE.

POSTES DE PROTECÇÃO E 
BALIZAMENTO DE ACESSO A 

PORTAS E PORTÔES

GUARDAS DE PROTECÇÃO DA 
CIRCULAÇÂO DE PEDESTRES

LIMITADORES DE CIRCULAÇÃO 
DE MEIOS DE MOVIMENTAÇÃO 
DE CARGA E DA COLOCAÇÃO 

DE CARGAS

GUARDAS DE PROTEÇÃO DOS 
TOPOS DAS ESTANTES E PILARES 

DOS EDIFICIOS



PROTETORES DAS VERGAS NOS 
CAIS DE CARGA E EVITANDO 

DANOS NAS TORRES DOS 
EMPILHADORES E NAS CARGAS

SISTEMAS RESILIENTES DE PROTEÇÃO DE ESTANTES E

ZONAS DE CIRCULAÇÃO EM POLIETILENO HDPE.

RECUPERAMOS NO LOCAL OS 
PERFIS VERTICAIS DANIFICADOS 

DAS SUAS ESTANTES SEM OS 
DESMONTAR OU SUBSTITUIR

GUARDAS DE PROTEÇÃO DOS 
ELEMENTOS ESTRUTURAIS DOS 

EDIFICIOS
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EFECTUAMOSECUPERAMOS NO 
LOCAL OS PERFIS VERTICAIS 

DANIFICADOS DAS SUAS 
ESTANTES SEM OS DESMONTAR 

OU SUBSTITUIR



O Sistema resiliente COTARTEC INNOVA PRAC de

proteção de prumos de estantes oferece a máxima proteção

contra empilhadores, porta-paletes e outros equipamentos

circulantes. Mesmo depois de absorver os impactos, devido

ao seu material de polietileno de alta densidade resiliente,

volta á sua forma de inicial.

PROTECTORES RESILIENTES PRAC

Qualquer pequeno dano nos

montantes verticais pode reduzir a

estabilidade da estante de forma

crucial podendo causar o seu colapso

ou acidentes de trabalho inesperados

...

Ao colocar ou

remover as paletes,

com o protetor de

racks CORTARTEC

INNOVA PRAC não

há o risco de as

paletes ou a carga

ficarem presas ou

empancadas. O

sistema CORTARTEC

INNOVA PRAC,

também, protege os

montantes verticais

contra os impactos

laterais

Disponivel para perfis com 
as seguintes larguras:

80/90/100/110/115/120mm

ou outras por pedido



o Não contém material tóxico

o Adapta-se a todos os tipos de estantes

o Fornece máxima proteção e segurança

o Resistente até -400 ° C

o Não danifica o chão do armazém nem 

o a sua montagem o montante da estante

o Elimina os custos de manutenção de forma 

recorrente!

o Produto de longa duração devido á sua composição 

em HDPE (polietileno de alta densidade)

o Devido ao seu design especial, evita danos nos 

empilhadores 

PROTECTORES RESILIENTES PRAC



o Nos armazéns e zonas de carga, o risco de danos nos fins de percurso 

dos empilhadores é tão elevado quanto nos perfis verticais das estantes.

o O sistema CORTARTEC INNOVA GR oferece a máxima proteção contra os 

impactos dos empilhadores e de outros veículos.

o Após a colisão devido à estrutura flexível e resiliente volta á forma inicial.

o As barreira CORTARTECS INNOVA GR absorvem 80% da energia do 

impacto e transmitem ao pavimento apenas 20% deste esforço.

o Evita danos no piso de betão devido aos impactos evitando manutenção.

o Produzido em material não tóxico é totalmente seguro para ser usado na 

indústria alimentar, hospitalar e outras.

o Não é condutor, é fácil de limpar, fácil de ser desinfetado.

o Ambientalmente amigável. -As emissões de CO2 produzida na su

produção em comparação com as das barreira de aço são de apenas 25%. 

GUARDAS RESILIENTES GR



As barreira metálicos não absorvem impacto e

não são flexíveis. Logo toda a energia dos

impactos é transmitida ao pavimento

causando danos não reparáveis e dificuldade

na substituição por perca de integridade do

pavimento na zona de fixação. As barreiras

metálicas ficam irremediavelmente

deformadas a cada impacto, deixam a zona

sem segurança até a sua substituição.

O sistema de barreiras resilientes de proteção

CORTARTEC INNOVA GR absorve o impacto e

evitar danos nos nas nos topos das lajes e

pilares dos edifícios e o facto de absorver 805

da forma de impacto evita as reparações e

danos nos equipamentos e pavimento

MOMENTO DO IMPACTO APÓS O IMPACTO

Nos cais de carga e descarga onde
o tráfego de empilhadores é
intensivo, as barreira oferecem
proteção total do equipamento.

GUARDAS RESILIENTES GR



De acordo com a as normas e regulamentos de prevenção e segurança para evitar possíveis 

acidentes, as zonas de tráfego de empilhadores e as zonas de circulação de pessoas, devem 

ser separadas e protegidas . As Barreiras de resilientes de proteção CORTARTEC INNOVA 

GR podem ser produzidas com as mais diversas configurações oferecendo a máxima proteção 

e perfeitamente adaptável a qualquer projeto ou situação.

Os produtos CORTARTEC INNOVA

são certificados e patenteados.

GUARDAS RESILIENTES CORTARTEC INNOVA GR
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RECUPERAMOS NO LOCAL OS PERFIS VERTICAIS DANIFICADOS 
DAS SUAS ESTANTES SEM OS DESMONTAR OU SUBSTITUIR

De acordo com a norma TS-EN 15635, os limites de danos máximos permitidos

nas prateleiras são mostrados na figura acima. Os perfis da estruturas das

estantes devem ser submetidos a uma inspeção periódica de segurança pelo

menos uma vez por ano.

Pode consultar-nos para receber suporte técnico ou para a inspeção periódica de

segurança e deteção de danos nas estruturas das estantes

Mesmo um pequeno dano pode reduzir a 

capacidade de carga do perfil vertical até 

80%!
O perfis danificados representam um enorme risco para as
instalações, as pessoas e para os produtos armazenados.



O nosso processo é realizado de acordo com o princípio

de moldagem do aço a frio. Como os perfis de rack são

fabricados, de acordo com a norma EN 10025 (aço

laminado a quente) o que é adequado para o uso do

princípio da moldagem a frio, nos danos ocorridos após o

impacto, devido à falta de refração molecular as

características mecânicas do perfil permanecem
inalteradas após a correção/reparação.

SISTEMA DE REPARAÇÂO E CORREÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE ESTANTES CORTARTEC INNOVA

o Os danos perigosos são removidos o mais

rapidamente possível.

o A reparação pode ser feita sem remover as paletes

da estantes.

o A capacidade de carga permanece igual após o

processo de reparação.

O processo de reparação CORTARTEC INNOVA é mais

económico em comparação com a substituição do

perfil e economiza tempo e incómodos. Os perfis

danificados podem ser reparados rapidamente sem

perturbar o fluxo de trabalho.

ReparadoDanificado
Após o processo de

reparação, a

aparência do perfil

danificado fica como

no estado original.

Em colaboração com



INSPECÇÃO E VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE 

ESTRUTURAL DE ESTRANTES/RACKS

Por mais cuidadosa que seja a operação no sistema de

armazenagem, os danos ocorrendo ao longo do tempo, o

que pode resultar em consequências graves, incluindo

ferimentos ao pessoal, se não forem devida e

atempadamente identificados. Temos uma equipe

qualificada de técnicos de segurança que estão à sua

disposição efetuar uma verificação/inspeção para

determinar a segurança e integridade estrutural de seus

sistemas de estantes.

Efetuamos um relatório completo detalhando dos danos e

devidamente mapeado para uma melhor identificação no

local.

Os sistemas de estantes (Rack) devem ser verificados a

cada 12 meses, mas também deve executar verificações

regulares numa base semanal ou mensal dependendo da

intensidade de movimentação das cargas.

Se não tem a certeza sobre a integridade estrutural do seu

sistema ou simplesmente deseja manter-se atualizado

com as melhores práticas para um ambiente de trabalho

seguro, entre em contato connosco

Em colaboração com
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