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LOWPRO 15/10 PLACA DE PASSAGEM E 

COBERTURA PEDESTRE  
O New LowPro 15/10 utiliza o sistema patenteado 

Flexi-edge que reduz os riscos de derrapagem para 

pedestres e de movimentos indesejados. 

O produto foi encomendado pela National Grid UK 

para projetar uma cobertura e suportar uma carga 

de uma roda de um veículo de 3.5t, sobre um vão de 

900mm, e utilizar a tecnologia Low Pro. Na maioria 

das configurações do local, o produto não precisa de 

ser fixado no local, o que reduz o tempo de 

instalação e os custos de reintegração, minorando a 

necessidade de utilizar chapas de aço em aplicações 

de entrada de automóveis. 

A carga e o design também permitem que o produto 

seja utilizado em aplicações para pedestres que 

exijam uma extensão até 1200 mm. O novo design, 

desenvolvido em colaboração com autoridades e 

empreiteiros, fornece um produto único que 

funciona em várias aplicações. 

 

BENEFÍCIOS 
• Em conformidade com as normas britânicas DETR 

"Safety at Street" e "Road Works Code of Practice" 

• Mais estável que as coberturas para valas 

tradicionais graças aos seus bordos antiderrapante de PVC e maior capacidade de carga 

• Mais leves do que as placas de cobertura em aço, facilitando a manobra e o transporte para aplicações 

de entrada de automóveis 

• Seção amarela interna feita de compósito reforçado com fibra de vidro 

• Muito estável sem ancorar (não precisa ser aparafusado ao pavimento na maioria das aplicações) 

• Pode ser ancorado, contudo se as condições do local assim o exigirem 

• Cobre escavações/valas de 900 mm para tráfego de veículos de 3,5 toneladas e 1200 mm para tráfego 

de pedestres até 400 kg 

• Resistente a Choques 

• Movimentado facilmente por dois trabalhadores 

• Pode ser personalizado com cor corporativa e logotipo  

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
LOWPRO 15/10 
Produto refª 0815 
Comprimento 1500mm 
Largura 1000mm 
Altura 35mm 
Peso de cada peça 42-48 kg 
Número por palete 20unidades 
Cor Amarela (padrão), qualquer outra cor a pedido. 
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COBERTURA SEGURA 12/8 
A Safe Cover 12/8 é uma cobertura de segurança versátil, 

rígida na construção, mas leve. Esta resistente tampa de 

compósito reforçada com fibra de vidro mantém o 

desempenho em situações exigentes. 

Adequado para escavações ou valas até 700 mm de largura. 

 

BENEFÍCIOS 
• Em conformidade com o DETR "Segurança em obras de 

rua e Código de Prática de obras rodoviárias" do Reino 

Unido. 

• Moldado a partir de um único pedaço de compósito 

reforçado com fibra de vidro. 

• Superfície resistente ao deslizamento e bordos com chanfros para 

evitar tropeçamentos. 

• A parte interior tem estrutura nervurada para maior resistência. 

• Pode suportar a carga distribuída de um veículo até 2000kg. 

• Pode ser gravado com o nome da empresa ou o logotipo da marca 

corporativa. 

• Mais leve que uma cobertura em aço. 

• Mais resistente e menos perigosa que uma placa de madeira. 

• Projetado e fabricado no Reino Unido. 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

COBERTURA SEGURA 12/8 
Produto refª 0307 

Comprimento 1200mm 

Largura 800mm 

Altura 30 mm 

Peso 17,5 kg 

Nº de unidades p/ palete 30 

Cor Amarela (padrão), qualquer 

outra cor a pedido. 
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