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PLACAS PARA ESTRADA LOWPRO 23/05  

Tampa modular para valas, resistente em estradas e calçadas. 

O Lowpro 23/05 Road Plate é um sistema modular, composto 

por secções que se ligam entre si. 

Substituto ideal para as chapas de aço, conferindo mais 

segurança e versatilidade.  

Não há necessidade de equipamentos de elevação pesada. 

 

BENEFÍCIOS 

• Em conformidade com as normas britânicas DETR "Safety at 

Street" e "Road Works Code of Practice" 

• O sistema de placa modular para estrada é uma alternativa 

mais segura e económica face às chapas de aço. 

• O inovador e patenteado Flexi-Edge reduz a poluição sonora 

e elimina a acumulação de resíduos nos rebordos da placa. 

• Pinos de ligação em aço embutidos interligam as placas. 

• Adequado para veículos até 44 toneladas em valas em 

pavimento rodoviário de 900 mm largura. 

• Adequado para passeios, com mais de 1200 mm de vala. 

• Cada seção pesa 60 kg e pode ser instalada em minutos por 2 

pessoas. 

• A superfície moldada antiderrapante proporciona um acesso 

mais seguro para pedestres. 

• Cor Amarela - alta visibilidade, incentiva um tráfego mais calmo. 

• Os pinos interiores em aço aumentam a estabilidade lateral 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

PLACAS PARA ESTRADA LOWPRO 
23/05 
Produto refº 0839 
Comprimento, de ponta a ponta 2300mm 
Largura de 500mm 
Peso 60 kg 
16 unidades por cada palete 
Cor Amarela e Cinza como padrão 
Personalização Flexi-Edge disponível por 
orçamento 

 

PLACAS de FINALIZAÇAO 

LOWPRO 23/05 
Produto ref º 0726 

Comprimento, de ponta a ponta 2300mm 

Largura de 500mm 

50 kg de peso 

15 unidades por palete 

Cor Cinza como padrão 
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TAMPAS MODULARES LOWPRO 23/05 / COBERTURAS PEDESTRES PRÉ-INSTALAÇÃO DIRETRIZES E 

MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA 

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

modo a garantir que as condições do solo não exijam escoramento. 

 
• Cada seção da placa de estrada LowPro 23/05 

pesa aprox. 60kg e deve ser levantado por 2 

pessoas.  

• Confirme se todas as peças e componentes 

estão bem presas e a funcionar. 

1. Verifique possíveis sinais 

de danos na parte superior 

da placa. 

2. Assegure que todos os 

pinos interiores se movem 

facilmente.  

 

3. Verifique se os parafusos 

de ligação da placa estão 

apertados na parte superior. 

  

 

 

 

 

4. Verifique se os parafusos da placa de ligação 

estão apertados por baixo  

 

KIT DE INSTALAÇÃO 

• Broca de martelo SDS 

• broca SDS 22mm 

• Chave de torque 

• 2 parafusos M16 (por seção LowPro) 
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