
 

Soluções em proteção 
física para a NR-12
Unidade de Negócio da Belgo
Bekaert Arames com equipe 
especializada em projetos, assistência 
técnica, consultoria e com uma linha 
completa de barreiras físicas para 
adequar sua empresa à NR-12.

   Durabilidade e resistência: módulos e 
postes em aço galvanizado;

  Transparência: facilita a inspeção visual;
  Fácil instalação: sistema modular;
  Solução adaptável ao seu projeto.

A Belgo Bekaert Arames é uma parceria entre a ArcelorMittal - 
líder mundial na produção de aço - e a Bekaert - líder mundial em 
tecnologia de transformação e revestimento de arame de aço.

Belgo Protec®. Uma marca Belgo Bekaert Arames.

Entre em contato:
www.belgoprotec.com.br
belgo.protec@belgobekaert.com.br
0800 727 2000
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PERSONALIZADO

DESENVOLVIMENTO
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PORTÕESSUPORTE
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MÓDULOS DE PROTEÇÃO PARA CORREIA TRANSPORTADORA
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100% adequado à NR-12
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Módulos e postes em aço galvanizado

que garantem propriedades mecânicas

por muito mais tempo. 

poliéster

micro-
cristais 
fosfato

zincoaço

Tecnologia de pintura

Módulos e postes galvanizados e 
revestidos com pintura eletrostática 
em poliéster.

Garantia de qualidade  
e durabilidade.

Durabilidade e resistência

Módulos, postes e acessórios
de fixação.

Material modular, 

com sistema completo, 

composto por módulos, 

postes, tampas, fixadores 

de poliamida e parafusos inox.

Fácil instalação 
e manutenção 

Fechamento em tampa 
plástica com proteção
anti-UV

Rebite recartilhado
com rosca interna

Fixador em poliamida

Parafuso em aço inox

Módulo sem pontas e com 
curvaturas em “V” para 
enrijecimento mecânico
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Solução completa

Cores

MÓDULOS

Malha (mm)

20 x 200

600 630 630

1.000 1.080 1.000

1.500 1.580 1.500

1.800 1.880 1.800

2.000 2.080 2.000

Altura (mm)

POSTES
Largura - 1.500 mm Seção dos postes: 40 x 60 mm

Com base metálica (mm) Sem base metálica (mm)

Malhas adequadas à NR-12
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A fixação da base 
é feita por meio de 
parafusos 
chumbadores.

A instalação do poste 
é feita por meio de 
suporte metálico 
fixado na estrutura da 
correia transportadora.

POSTE COM 
BASE METÁLICA

POSTE COM SUPORTE
METÁLICO

Transparência

Produto com alto grau de 
transparência, proporcionando fácil 
inspeção visual sem a necessidade da 
retirada do módulo de proteção.

Facilita a manutenção periódica das 
correias e componentes.

Permite checar a necessidade de 
limpeza quando há acúmulo de 
material que gera peso morto, 
podendo comprometer a estrutura.

Fixação dos postes
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Portões

Facilidade de adaptação e baixo peso

As dimensões e baixo peso garantem boa ergonomia, agilidade na instalação e 
fácil remoção quando necessário (diminui o tempo de parada da correia).

Os módulos têm largura de 
1.500 mm, proporcionando 
um vão maior no caso 
da necessidade de 
manuntenção da correia.

Dobras e adaptações 
realizadas em campo no 
momento de instalação.

Portão +
montante +

batente +
trilho superior

/inferior

Portão +
montante +

batente +
dobradiças

• Folha única e folha dupla.
• Chapa galvanizada + 

pintura eletrostática.
• Preparado para receber 

chaves e dispositivos de 
segurança.

• Dimensões sob consulta.

L = 1.500 mm

PORTÃO
PIVOTANTE

PORTÃO
CORREDIÇO


