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TAMPAS MODULARES LOWPRO 15/05, UMA ALTERNATIVA LEVE, DURADOURA E QUE 

AUMENTA A SEGURANÇA FACE AO ANTIGO SISTEMA DE PLACAS EM AÇO. 
As placas LowPro 15/05 são um sistema modular 

composto por seções que se ligam entre si. Não há 

necessidade de equipamentos pesados para mover 

cargas pois a placa pesa apenas 42 kg e pode ser 

instalada em minutos com apenas duas pessoas. 

A superfície antiderrapante integrada, que excede os 

padrões atuais de placas DE AÇO para tapar valas, 

fornece tração positiva para tráfego de veículos e zonas 

pedestres. O inovador bordo flexível reduz o ruído 

indesejado, da passagem dos veículos sobre as placas 

melhorando a qualidade de vida em áreas residenciais 

com menor impacto de ruido 

 
BENEFÍCIOS 

• Em conformidade com as normas britânicas DETR 

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

• Sistema de Placa Rodoviária Modular em composito 

• Testado para suportar cargas de 44 toneladas em valas 

de 700 mm de largura 

• Superfície moldada antiderrapante  

• Pinos de aço muito resistentes aumentam a 

estabilidade lateral 

• Os conectores de ligação de alta resistência bloqueiam 

as placas entre si com elevada segurança 

• Seções finais equipadas com furos de ancoragem para 

acomodação adicional mais segura nos mais diversos 

tipos de pavimentos 

• Serviço de reparação disponível por orçamento 

• A característica de alta visibilidade permite um tráfego 

mais calmo 

• Não há necessidade de equipamentos de elevação pesada 

• Projetado e fabricado no Reino Unido 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
PLACAS PARA ESTRADA LOWPRO 15/05 
Produto refº 0809 
Comprimento, de ponta a ponta 1500mm 
Largura de 500mm 
Peso 42 kg 
Número de unidades por palete: 20 
Cor Amarela e Preta como padrão 
Personalização Flexi-Edge disponível 

 
PLACAS PARA ESTRADA LOWPRO 15/05 
Produto refº 0814 
Comprimento, de ponta a ponta 1500mm 
Largura de 500mm 
Peso 23 kg 
Número de unidades por palete: 20 
Cor Amarela como padrão 
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PLACAS PARA ESTRADA LOWPRO 15/05 / COBERTURA DE VALA PEDESTRE PRÉ-INSTALAÇÃO 

ORIENTAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA 

Observação: A estabilidade da vala deve ser avaliada antes da instalação da placa para 

garantir que as condições do solo não exijam escoramento. 

 

 

• Cada seção da placa LowPro 15/05 

pesa 42 kg e deve ser levantada por 2 

pessoas. 

• Confirme se todas as peças e 

componentes estão bem presas e a 

funcionar. 

1. Verifique possíveis danos na 

superfície superior da Placa.  

 

2. Assegure-se de que todos os pinos 

interiores se movem livremente. 

 

 

 

 

 

3. Verifique se os parafusos da placa de 

ligação estão apertados na parte 

superior.  

 

 

 

KIT DE INSTALAÇÃO 

• Broca de martelo SDS 

• broca SDS 22mm 

• Chave de torque 

• parafusos M16 
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