
GRADIL DE PROTEÇÃO
PARA MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS

100% ADEQUADO À NR-12

Acesse e baixe 
o catálogo.



• Malhas adequadas à NR-12.

• Transparência.

• Durabilidade e resistência.

• Fácil instalação.

• Fácil manuseio.

• Facilidade de adaptação.

• Facilidade de inspeção visual das máquinas e equipamentos.
Produto com alto grau de transparência, proporcionando inspeção visual sem necessidade de retirar o 

painel, tornando a operação mais segura. 

Cores
Amarela: sinalização de  
segurança e advertência

Preta: maior visibilidade

Amarela e preta: conjugam  
alerta visual e transparência

Obs.: Outras cores sob consulta.

• Impede acesso inadvertido às zonas perigosas.

Distância de Segurança (Sr) para impedir

acesso às zonas de perigo:

Desenho esquemático baseado na norma NR-12

• Proteção em máquinas e equipamentos; 100% adequado à NR-12.

• Delimitação de áreas de circulação e trânsito de pessoas.

Painéis de Proteção para 
Máquinas e Equipamentos

malha 10 x 200 mm
80 mm

malha 20 x 200 mm
120 mm

malha 50 x 200 mm
850 mm

Aplicações

Vantagens

Transparência

Malhas adequadas à NR-12

Unidade de negócio especializada em barreiras físicas e móveis para 
proteção de correias transportadoras, máquinas e equipamentos.



Painéis e postes em aço galvanizado

que garantem propriedades mecânicas

por muito mais tempo. 

É possível que se faça cortes e dobras nos painéis, conforme necessidade de customização.

Solução modular, com sistema completo, composto por painéis, postes e acessórios de fixação.

PAINÉIS Postes

Largura = 2.500 mm Seção dos postes: 40 x 60  mm

Malha (mm) Altura (mm) Com base metálica (mm)

50 x 200 1.500 1.580

50 x 200 2.000 2.080

20 x 200 2.000 2.080

10 x 200 2.000 2.080

30 x 60 1.500 1.580

30 X 60 2.000 2.080

Outras alturas sob consulta

A fixação da base
no piso é feita por
meio de parafusos 

chumbadores.

Dimensões e baixo peso garantem boa ergonomia

e facilitam a remoção dos painéis quando necessário.
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Tecnologia de pintura
Painéis e postes galvanizados e 
revestidos com pintura eletrostática 
em poliéster.

Garantia de qualidade  
e durabilidade.

Sistema modular Base metálica

Belgo Protec®

Fácil instalação e manutenção

Durabilidade e resistência

Facilidade de adaptação

Largura 2,50 m



www.belgoprotec.com.br 

belgo.protec@belgobekaert.com.br
0800 727 2000


