
proteção de tráfego móvel e temporário

SINAIS DE PROTEÇAO E TECNOLOGIA DE TRÁFEGO

sinais luminosos, cones, pines e barreiras de proteção 



PINES DE TRÁFEGO 

Poste amarelo flexível com listras pretas refletoras Postagem flexível preto com listras refletoras amarelas

Pé: Ø 200 mm

Listras de aviso: preto, classe de reflexão RA1

Pé: Ø 200 mm

Listras de aviso: amarela, classe de reflexão RA1

                             H in mm Ø in mm Peso M E Stk./ME B e s t .- N r. P
1 Lista 300 80 0,69 kg Stück 1 96037 A57
2 Listas 450 80 0,93 kg Stück 1 96038 A63
3 Listas 750 80 1,32 kg Stück 1 96039 A66
4 Listas 1000 80 1,48 kg Stück 1 96040 A70

Parafuso de chave

Adaptador para postes flexíveis

Em combinação com o olhal, o adaptador (rosca M36) é adequado
 para pendurar uma corrente. Adequado para poste Ø 80 mm.

Solicite o olhal (refª nº 56305) separadamente.

Material ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Polipropileno Stück 1 56317 A27

Olhal de parafuso (rosca M36) para adaptador
Material ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Polipropileno Stück 1 56305 A11

Para  montagem  de  todos  os  redutores  de  velocidade, 
amortecedores de guia e postes flexíveis.

ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Parafuso de chave c/ bucha  10/105 mm Stück 1 56191 A08

São necessários 3 parafusos de chave (nº de referência 56191) para 
a fixação. Peça separadamente Adaptador opcional (Nº refª 56317) e 
olhal (Nº refª. 56305) para prender uma corrente, peça separada.

São necessários 3 parafusos de chave (nº de referência 56191) para 
a fixação. Peça separadamente Adaptador opcional (Nº refª 56317) e 
olhal (Nº refª. 56305) para prender uma corrente, peça separada.

                            H in mm Ø in mm Peso ME Stk./ME Best.-Nr. P
1 Lista 300 80 0,69 kg Stück 1 56164 A57
2 Listas 450 80 0,93 kg Stück 1 56165 A63
3 Listas 750 80 1,32 kg Stück 1 56166 A66
4 Listas 1000 80 1,48 kg Stück 1 56163 A70



Postes Flexiveis

Postes flexíveis - podem ser pisados
Os postes são extremamente robustos e flexíveis. Depois de serem pisados, eles se levantam 
novamente automaticamente. Eles protegem pessoas e veículos ou mercadorias sobressalentes.

Material: Poliuretano
Pé:    Ø 200 mm ( exceto refª.-Nr. 56312)

Póste laranja flexível com listras brancas refletoras Poste branco flexível com listras refletoras vermelhas

Pós-laranja flexível com listras brancas reflexivas

O poste tem uma rosca M36 para prender o olhal (refª. nº 56305), um 
adaptador adicional não é necessário.

Pé: Ø 200 mm
Lista de aviso: branco, classe de reflexão RA1

Pé: Ø 200 mm
Lista de aviso: vermelho, classe de reflexão RA1

Pé: Ø 260 mm
Lista de aviso: branco, classe de reflexão RA2

4 parafusos de chave (refª. nº. 56191) são necessários para a fixação. 
Encomende separadamente. Solicite olhal opcional (Nº refª. 56305) 
para pendurar uma corrente separadamente.

São necessários 3 parafusos de chave (nº de referência 56191) para 
a fixação. Peça separadamente Adaptador opcional (Nº refª 56317) e 
olhal (Nº refª. 56305) para prender uma corrente, peça separada.

São necessários 3 parafusos de chave (nº de referência 56191) para 
a fixação. Peça separadamente Adaptador opcional (Nº refª 56317) e 
olhal (Nº refª. 56305) para prender uma corrente, peça separada.

                            H in mm Ø in mm Peso ME Stk./ME Best.-Nr. PG
1 Lista 300 80 0,69 kg Stück 1 56309 A57
2 Listas 450 80 0,93 kg Stück 1 56310 A63
3 Listas 750 80 1,32 kg Stück 1 56311 A66
4 Listas 1000 80 1,48 kg Stück 1 56308 A70

                             H in mm Ø in mm Peso ME Stk./ME Best.-Nr. PG
1 Lista 300 80 0,69 kg Stück 1 56314 A63
2 Listas 450 80 0,93 kg Stück 1 56315 A65
3 Listas 750 80 1,32 kg Stück 1 56316 A67
4 Lista 1000 80 1,48 kg Stück 1 56313 A72

                             H in mm Ø in mm Peso ME Stk./ME Best.-Nr. PG
3 Lista 750 110 2,05 kg Stück 1 56312 A77

PINES DE TRÁFEGO 



H in mm Ø in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Warnmarkierung 930 370 Stück 1 55737 A78
Symbol Rutschgefahr 930 370 Stück 1 55736 A77

Cone de alerta PYRAMID

Com o suporte de aviso você pode demarcar de forma rápida e 
visível todas as fontes de perigo e barreiras possíveis O suporte
 é  feito  de  um  plástico  estável,  durável  e  muito  leve  e  é 
empilhável. Com uma altura de 930 mm, é inconfundível e a cor 
amarela  de  aviso  indica  claramente  os  possíveis  perigos  ou 
barreiras, podendo ser equipada com correntes de barreira em 
plástico. Desta forma, você obtém uma barreira ideal para todas
 as zonas de perigo.

Material: Polipropileno amarelo
Peso: ca. 1,6 kg
Execuções: Marcação aviso 

Recortes de vinil preto, que podem ser 
facilmente colados se necessário.

 O  tipo  "Símbolo  de  perigo  de 
escorregamento"  é  fornecido  com  o 
sinal de advertência "Advertência sobre 
perigo  de  escorregamento"  impresso 
nos 4 lados.

Solicite acessórios opcionais separadamente: • Suporte de 
sinal retangular (nº refª. 55742) ou redondo (nº refª. 55745) • 
Peso adicional para aumentar a estabilidade  (nº refª. 55741) 
• Corrente de barreira amarela / preta (nº refª.. No. 54401, 
54402 ou 96042)

Sinal retangular

O porta-etiquetas frente e verso é colocado no topo do suporte de 
advertência PYRAMID e travado no lugar com meia volta.

Material B x H in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Polipropileno 360 x 300 Stück 1 55742 A37

Sinal redondo

O  porta-etiquetas  frente  e  verso  é  enganchado  no  dispositivo  de 
suporte  fornecido  na  PIRÂMIDE.  Ideal  para  todos  os  sinais 
obrigatórios e proibitivos com um diâmetro de 200 mm e sinais de 
aviso  com  um  comprimento  lateral  de  200  mm  feitos  de  filme 
autoadesivo.

Material Ø in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Polipropileno                                       230 Stück 1 55745 A19

Peso adicional para PIRÂMIDE

O peso adicional é usado para tornar a PIRÂMIDE mais estável e para 
aumentar sua estabilidade e deve ser pedido quando usado ao ar livre. 
Até quatro pesos podem ser usados por cone de tráfego.

                                  ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Peso 500 g Stück 1 55741 A47

PINE DE SINALIZADOR 



B x L x H in mm Gewicht ME Stk./ME Best.-Nr. PG
400 x 800 x 120 28,00 kg Stück 1 96647 E26

Placa de base TL tipo K1

Para a proteção obrigatória ao escavar a partir de 1,25 m de 
profundidade. Corpo plástico estável com borda de folha protetora e 
alça ergonômica no meio.
• reflexivo RA1, A
•Tomada da lâmpada firmemente fundida
• Suporte de projeção feito de plástico inquebrável
• Tubos de encaixe contínuo Ø 42 mm feitos de aço galvanizado por
  imersão a quente
• Plugues de segurança integrados para proteger os tubos de inserção
• sem transferência de tensão elétrica de acordo com DIN VDE 0681

testado e aprovado de acordo com TL-Barriers 97 e o número de 
teste ZTV-SA: 20/02 K

A  proteção  contra  quedas  só  é  permitida  em  combinação  com  uma  placa  de 
base (nº refª. 96647).

Material B x H x T in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
PVC Verm/Branco 2150 x 1110 x 50 Stück 1 96648 E53

A placa de pé está equipada com duas alças. É particularmente estável,
 antiderrapante, inquebrável, empilhável e resistente ao óleo, gelo e sal.

Material: Material reciclado
Dimensões: 2x 60 x 60 mm
 3x 40 x 40 mm
 1x
 Ø 42 mm (abertura)

geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung, Gewichtsklasse K1 nicht 
zur Aufnahme von Leitbaken zugelassen

Placa de base permitida apenas em combinação com proteção contra quedas (Nº 
refª. 96648).

FUTURA - proteção contra quedas

FUTURO -  aviso e luz de farol LED Placa de base do farol tipo MB-TL 92
Caixa de lâmpada estável e inquebrável com uma alça confortável.
• econômico devido à vida útil extremamente longa
• apenas um LED de alta qualidade por direção de luz
• A operação também é possível com 1 bateria sem alterar o brilho
  operacional
•Crepúsculo automático e display de controle de função LED
•Opção de comutação intermitente / luz permanente

Material: Carcaça feita de polietileno inquebrável ,  
           Lentes de policarbonato mais eficazes
 Emissão de luz:          180 mm

de acordo com a luz do farol TL e DIN EN 12352 - L6 BASt número de
 teste: U5-1698, V4-27-2003, V6-1899

Solicite a chave da lâmpada (nº refª 96461) separadamente. Luzes 
de advertência e farol são permitidas apenas em combinação com 
um farol (nº refª 96575 ou 96644) e placa de base do farol (nº refª 
96646).

Chave da lâmpada

A placa de base da baliza com duas pegas está homologada para 
balizas TL, barreiras longitudinais / transversais e sinais de trânsito. 
É particularmente estável, antiderrapante, inquebrável, empilhável e
 resistente ao óleo, gelo e sal.

de acordo com o dispositivo de instalação TL, classe de peso K1 número 
de teste BASt: 92

Material:                                Material reciclado 
Aberturas de montagem:      1x 60 x 60 mm 3x 40 x 40 mm        
                                              1x Ø 42 mm (abertura combinada) 
                                              1 adaptador giratório para farol 
                                              1 compartimento de bateria

Placa de base do farol apenas permitida em combinação com um farol (nº refª 
96575 ou 96644) e luz de aviso e farol (nº refª. 96135 ou 96459).

B x L x H in mm Peso ME Stk./ME Best.-Nr. PG
400 x 800 x 120 28,00 kg Stück 1 96646 E28

                                                     B  x  H  x  T  in  mm       M E Stk./ME
Luz frente / verso amarela             220 x 375 x 120      Stück 1 96135 E29
Luz frente / verso vermelha          220 x 375 x 120 Stück 1 96459 E29

Material B x H x T in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
PVC    amarelo 66 x 87 x 19 Stück 1 96461 E03

 BARREIRAS DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO



 CONES DE TRÁFEGO

Existem cones de trânsito em vários designs, que diferem 
significativamente em termos de estrutura mecânica e 
propriedades visuais. Além das propriedades visuais, os cones 
de trânsito também diferem em sua construção em cones de 
trânsito de uma e duas partes. Além disso, os cones de trânsito 
são divididos em duas classes de peso de acordo com as 
condições técnicas de entrega, que definem valores mínimos 
correspondentes em função da altura do cone.

Cone de tráfego

Material:  PVC inquebrável,  flexível,             
resistente ao frio e ao calor

corresponde ao StVO e ao número de teste BASt do cone de tráfego 
TL: 95 3F 01

H in mm B x T in mm Peso ME Stk./ME Best.-Nr. PG
500 285 x 285 2,20 kg Stück 1 54321 E28

Encontrará acessórios 
adequados para cones de 
trânsito nas páginas a seguir.

Cone de tráfego Cone de tráfego
Elevado nível de estabilidade graças ao inovador rebordo 
anti-tombamento e ao empilhamento otimizado sem emperrar. O pé de 
reciclagem de PVC é substituível. Não contém substâncias perigosas 
de acordo com REACH.

Material:     plástico  à  prova  de  quebra,  flexível, 
resistente ao frio e ao calor

Classe de peso: II
Reflexão: totalmente reflexivo, tipo de filme RA1, A

Classe de peso: III
Reflexão: totalmente reflexivo, tipo de filme RA1, A

corresponde ao StVO e ao número de teste BASt do cone de tráfego TL:
 02 3F 03

H in mm B x T in mm Peso ME Stk./ME Best.-Nr. PG
500 285 x 285 2,90 kg Stück 1 96649 E27

Material: plástico à prova de quebra, flexível, resistente
 ao frio e ao calor (PE e PVC reciclado)

Classe de peso: III
Reflexão: totalmente reflexivo, tipo de filme RA 1, A

corresponde aos números de teste de BASt do StVO e do cone de tráfego 
TL: 94 3F 001 e 94 3S 001

H in mm B x T in mm Peso ME Stk./ME Best.-Nr. PG
500 310 x 310 2,34 kg Stück 1 54487 E28
750 440 x 440 4,98 kg Stück 1 55777 E36



H in mm B x T in mm Gewicht ME Stk./ME Best.-Nr. PG
320 228 x 228 0,84 kg Stück 1 54314 E19
500 285 x 285 1,25 kg Stück 1 54316 E25
750 400 x 400 4,00 kg Stück 1 54320 E32

H in mm B x T in mm Gewicht ME Stk./ME Best.-Nr. PG
320 228 x 228 0,45 kg Stück 1 54313 E13
500 285 x 285 1,05 kg Stück 1 54315 E17
750 400 x 400 3,10 kg Stück 1 95496 E28

ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Stück 1 96684 E03

 CONES DE TRÁFEGO

Cone de trânsito parcialmente reflexivo Cone de trânsito aceso

 

Material:  PVC
Reflexão: Sem reflexão

Use em áreas comerciais e não públicas.Os cones de trânsito parcialmente refletivos são adequados para uso 
diurno e noturno em áreas comerciais e não públicas.

Material: PVC
Reflexão: listras reflexivas prateadas

O uso desses cones de tráfego no tráfego rodoviário ou nas instalações da 
empresa onde se aplica o StVO não é legalmente compatível.

O uso desses cones de tráfego no tráfego rodoviário ou nas instalações da 
empresa onde se aplica o StVO não é legalmente compatível.

 Gancho para correntes em cones

Permite a conexão de dois cones de trânsito com uma corrente ou uma
 correia. Se encaixa na maioria dos cones de trânsito graças às ripas. 
O gancho pode ser girado livremente.

Material: Polietileno
Cor: Branco 



Gurt B x L in mm Best.-Nr. PG
Orange 50 x 9000 Gelb/Schwarz schraffiert 54333 E47
Orange 50 x 9000 Rot/Weiß schraffiert 54335 E47

Acessório de cone de tráfego RS-SKIPPER
Com um comprimento de extensão de cinto de 9 m, o skipper bloqueia 
áreas externas e internas de forma única de forma rápida, segura e fácil 
e também assume com flexibilidade todas as tarefas de orientação. Com
 apenas 4 peças você pode isolar uma área de 80 m². É fácil de instalar 
em um grande número de cones de trânsito existentes ou pode ser 
combinado com a coluna de barreira Skipper.A teia pode ser estendida e
 retraída continuamente. Um botão de bloqueio evita que a alça seja 
puxada involuntariamente e pode acomodar até três peças finais da 
alça.

Gehäuse: Kunststoff, Ø 145 mm x 240 mm Höhe
Gurt: Nylon
Gesamtgewicht: ca. 0,8 kg

 CONES DE TRÁFEGO



Ø in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
200 Stück 1 54786 E55

ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Monozelle 1,5 Volt - 18,1 Ah Stück 1 54788 E02

gemäß TL-Leitbake
Symbolik entspricht VZ-Nr. 605-40
BASt-Prüfnummer: 99 2K 03/LU
100% recyclefähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz

 CONES DE TRÁFEGO

Lanterna LED de ação rápida para cones de trânsito

Os semáforos cônicos podem ser colocados nos cones de 
trânsito sem muito esforço e um efeito de alerta ideal é dado em 
segundos. Adequado para cones de trânsito com alturas de 500 
ou 750 mm.

Emissão de luz: 2 lados, amarelo
Tempo operacional:         aprox. 300 horas

Para alimentar a lâmpada, são necessárias seis células monocelulares 
(nº de refª. 54788), não incluídas no volume de entrega. Encomende 
separadamente.

Bateria para flash de ação rápida

adequado para pedido no. 54786

Beacon FUTURE tipo SBeacon FUTURE tipo D

gemäß TL-Leitbake
Symbolik entspricht VZ-Nr. 605-40
BASt-Prüfnummer: 02 2K 15 (B,Z) 92
BASt-Prüfnummer: 02 2K 07,08 (A), 30/31/33, 50-56, 90/91
100% recyclefähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz

O farol só é permitido em combinação com luzes de aviso e farol (nº de refª. 
96135 ou 96459) e placa de base do farol (nº de refª. 96646).

Material B  x  H  x  T  in  mm ME Stk./ME Best.-Nr.
PVC Verm/branco 295 x 1320 x 55 Stück 1 96575 E37

Corpo de farol estável com película protetora e borda de aderência. O 
adaptador giratório é equipado com uma borda protetora que impede a 
entrada de sujeira e umidade no mecanismo de travamento.
• reflexivo RA1, A
• casquilho de lâmpada reforçado internamente 40 x 40 mm
• adaptador rotativo trocável garante uma longa vida útil
• empilhável antideslizante graças aos botões de empilhamento
•fácil instalação do farol TL Futuro no soquete da lâmpada

Corpo de farol estável com película protetora e borda de aderência. O 
escopo de entrega inclui um pino de travamento de aço, que garante 
uma conexão segura entre o farol e a placa de base.
•  reflexivo RA1, A
• casquilho de lâmpada reforçado internamente 40 x 40 mm
• empilhável antideslizante graças aos botões de empilhamento
•fácil instalação do farol TL Futuro no soquete da lâmpada

O farol só é permitido em combinação com luzes de aviso e farol (nº de refª 
96135 ou 96459) e placa de base do farol (nº de refª. 96646).

Material B x H x T in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
PVC       verm/branco 295 x 1330 x 55 Stück 1 96644 E37


