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SEGURANÇA MÁXIMA



A Troax é uma desenvolvedora e fabricante global de painéis de malha de aço para proteção 
de máquinas, divisão de armazéns e proteção de bens. Este catálogo apresenta as nossas 
soluções para o segmento de mercado de proteção de máquinas. O nosso conceito comercial 
consiste em desenvolver soluções inovadoras de painéis de malha de aço para proteger 
pessoas, instalações e processos. Os nossos painéis de malha leve, mas resistente podem ser 
combinados em soluções únicas e são construídos para suportar os testes e ambientes mais 
exigentes. Leia mais sobre os nossos sistemas em www.troax.com
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HÁ MAIS DE 60 ANOS QUE 
DESENVOLVEMOS SOLUÇÕES 
INOVADORAS DE PAINÉIS DE 
MALHA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE 
MÁQUINAS, DIVISÃO DE ARMAZÉNS 
E PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES. 
HOJE SOMOS LÍDERES DE MERCADO 
E OS NOSSOS PRODUTOS PODEM 
SER ENCONTRADOS EM TODO O 
MUNDO, PROTEGENDO PESSOAS, 
INSTALAÇÕES E PROCESSOS.

MACHINE  
GUARDING

Machine Guarding



OS NOSSOS 
SERVIÇOS.

PRESENÇA LOCAL.
ELEVADA CAPACIDADE.
ENTREGAS RÁPIDAS.

Our Services
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Quaisquer que sejam as suas necessidades de segurança, criaremos 
uma solução perfeita para você. Os nossos sistemas são comercializa-
dos em três segmentos: Proteção de máquinas, divisão de armazéns e 
proteção de bens.

A SEGURANÇA NÃO ACONTECE POR ACIDENTE
O Centro de testes da Troax é o coração do nosso negócio. Aqui, 
os nossos produtos passam por testes rigorosos para manter um 
elevado padrão. Realizamos testes de impacto nos nossos painéis, 
suportes e retentores diariamente. É um trabalho que requer tempo e 
esforço. Mas vale a pena, porque a sua segurança é a nossa prioridade.

ESTUDOS NO LOCAL
Um dos nossos vendedores técnicos irá gerir pessoalmente o seu 
pedido e, se necessário, realizar um estudo detalhado no local. 
Utilizamos a ferramenta de desenho Configura para criar cada 
solução, o que lhe permite ver a nossa proposta em 2D e 3D antes de 
encomendar qualquer material. A nossa equipe de montagem pode 
tratar da instalação do seu sistema enquanto o seu contato na Troax 
acompanha o projeto.

PLANEAMENTO E CONCEÇÃO
Os nossos sistemas são adaptados e concebidos para atender às suas 
necessidades específicas, com tudo intrinsecamente planeado até os 
mínimos detalhes. Com vários níveis de segurança e uma variedade 
de diferentes designs de fechaduras e portas, os nossos sistemas 
podem ser construídos para se adaptarem a todos os tipos de áreas 
de aplicação.

A MONTAGEM FAZ PARTE DA NOSSA OFERTA
A Troax oferece ajuda na montagem e instalação de todos os nossos 
sistemas. Se optar por montar os produtos por si, cada entrega da 
Troax inclui instruções de utilização e orientações de montagem 
claras, que facilitam a montagem do nosso sistema no local.

SE AINDA NÃO ESTÁ CONVENCIDO…
 – Cada instalação é única e criada para satisfazer as exigências 

específicas do cliente.

 – Os nossos painéis de malha são extremamente duráveis e podem 
suportar as aplicações mais exigentes.

 – A Troax fornece produtos da mais alta qualidade e funcionalidade, 
utilizando processos de produção automatizados e ecológicos.

 – Os nossos sistemas são versáteis e podem ser facilmente combina-
dos entre si, o que os torna num bom investimento.

 – Somos a primeira empresa de soluções de painéis de malha do 
mundo a ter o nosso próprio método de testes certificado pela TÜV.

A TROAX ESTÁ NO NEGÓCIO DA SEGURANÇA. 
OS NOSSOS SISTEMAS DE PAINÉIS DE MALHA 
DE AÇO OFERECEM AS SOLUÇÕES MAIS 
SEGURAS E FLEXÍVEIS DO MERCADO.
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O SEU PARCEIRO 
PARA MELHOR 
PROTEÇÃO DE 
SEGURANÇA.

Os seus processos industriais são seguros, quando 
ninguém, exceto o pessoal autorizado, tem acesso às 
máquinas da empresa. Os painéis de malha da Troax 
para proteção de máquinas proporcionam a máxima 
segurança de pessoal e máquinas, em conformidade 
com a diretiva relativa às máquinas e NR12.

A Troax é um nome reconhecido na proteção e 
segurança de máquinas para a indústria de produção 
em muitas partes do mundo. A chave são detalhes 
inteligentes que podem ser combinados com módulos 
novos e antigos em sistemas bem testados.

RESISTÊNCIA COMPROVADA
Passo a passo, estamos desenvolvendo a base dos 
nossos sistemas – os nossos painéis de malha. Os cál-
culos teóricos são testados no nosso próprio centro de 
testes. Os painéis são testados com energias até 2500 
joules, o que é um nível muito respeitável. Se ocorrer 
um acidente, saiba que os painéis são suficientemente 
resistentes para manter as pessoas e as máquinas 
seguras. Cada solda individual pode suportar um 
golpe forte e isso faz toda a diferença.

EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 
RELATIVA ÀS MÁQUINAS E NR12
A proteção de máquinas e os produtos de segurança 
de máquinas da Troax cumprem todos os requisitos da 
Diretiva europeia relativa às máquinas 2006/42/CE – 
requisitos que a sua instalação deve cumprir hoje e no 
futuro, quando complementar ou ampliar o seu sistema 
de proteção de máquinas com novos painéis de malha, 
portas e fechaduras.

ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218-2
ISO 13857
ISO 14121-1

Better Safe Guarding



AO TESTAR OS NOSSOS 
PRODUTOS, UTILIZAMOS UM 
MÉTODO CERTIFICADO PELA TÜV.
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 PORTA DESLIZANTE   
 SOBRE RODAS
Uma solução de porta grande – até  aproxi-
madamente 6 metros, utilizando os painéis 
de malha  Troax ST30.

2

Existem diferentes dimensões para a segurança da 
proteção da sua máquina. Os nossos produtos de 
classe mundial, como os painéis de malha resistentes, 
o sistema Rapid Fix de libertação rápida e a solução 
Safe Lock, adaptam-se a muitas variantes de interrup-
tores de segurança e foram desenvolvidos para tornar 
a proteção da sua máquina segura e fácil.

Os painéis de policarbonato oferecem excelente 
visibilidade e, utilizando os painéis de chapa de aço, 
pode criar uma célula totalmente coberta. Com os 
painéis de malha de arame, terá uma boa ventilação e 
a solução mais resistente para a sua proteção. Escolha 
o sistema Smart Fix ou Rapid Fix para fácil acesso, 
fornecido com os nossos postes de 60×40 mm. Para 
ambientes industriais pesados ou onde existe risco 
de impacto na proteção, recomendamos o poste 
80×80 mais resistente com Strong Fix. A Troax irá criar 
uma solução que se adapta às suas necessidades.

OTIMIZE A 
PROTEÇÃO 
DA SUA 
MÁQUINA.

 SOLUÇÕES TOTALMENTE EM AÇO
Os nossos painéis de chapa de aço URSP 
montados com o sistema Safe Fix propor-
cionam uma célula coberta adequada para 
aplicações de soldadura.

6

 PORTA DE DOBRAR
A porta de dobrar dobra-se quando aberta, 
economizando espaço na área lateral e 
proporcionando espaço de abertura livre.

7

 STRONG FIX
A nossa proteção de máquinas mais 
resistente que pode suportar um impacto 
de 2500 joules.

1

 RAPID FIX
Para acesso rápido e fácil a uma máquina. 
Os painéis são libertados utilizando uma chave 
sextavada a partir do interior da proteção.

8  PORTA DESLIZANTE
Portas deslizantes duplas ou únicas  construí-
das com uma calha de alumínio resistente.

9

ALL-HYTEC

Optimize Your Machine Guard
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 PORTA DESLIZANTE   
 SOBRE RODAS
Uma solução de porta grande – até  aproxi-
madamente 6 metros, utilizando os painéis 
de malha  Troax ST30.

2  PROTEÇÕES ALTAS
Utilizando o suporte de extensão, é fácil 
construir paredes altas com painéis e 
postes padrão.

33  PROTEÇÃO GALVANIZADA
Para ambientes externos e húmidos, 
recomendamos painéis e postes gal-
vanizados.

4  SAFE LOCK
Adapta-se a todos os tipos de portas e 
pode ser equipada com um interruptor de 
segurança à sua escolha.

5

A TROAX OFERECE SOLUÇÕES COMPLETAS 
PARA PROTEGER O SEU PESSOAL E O SEU 
PROCESSO DE PRODUÇÃO. OS NOSSOS 
PRODUTOS DE PROTEÇÃO DE MÁQUINAS 
TORNARÃO A SUA PRODUÇÃO MAIS 
SEGURA E MAIS EFICIENTE.

 PAINÉIS DE POLICARBONATO
Proporciona uma boa visão geral e protege 
contra líquidos e pequenas partículas.

10  PORTA DESLIZANTE AUTOMÁTICA
Uma porta deslizante automática com 
marcação CE, com postes Troax, painéis 
de PC e motor da Besam/ASSA ABLOY 
Entrance Systems.

11  PROTEÇÃO DE MEZANINO
Proteção contra quedas nas áreas do piso 
mezanino.

1212 PORTA DESLIZANTE
Portas deslizantes duplas ou únicas  construí-
das com uma calha de alumínio resistente.

9
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COMBINE 
OS NOSSOS 
SISTEMAS 
PARA OBTER 
SOLUÇÕES 
ÚNICAS.

Os sistemas de proteção de máquinas da Troax 
podem ser combinados e adaptados para atender 
às suas necessidades específicas. As alturas padrão 
dos nossos painéis e postes são desenvolvidas para 
cumprir os valores exigidos para as distâncias de 
segurança indicadas na norma ISO 13857.

DIMENSÕES DO SISTEMA
As alturas padrão do sistema de parede vão 
desde 1400 mm até 4250 mm. Os painéis estão 
disponíveis em oito larguras, desde 200 mm até 
1500 mm, e o espaço no chão de 150 mm permite 
uma fácil limpeza. Tanto os painéis como os 
postes podem ser personalizados para criar as 
dimensões pretendidas. Os detalhes de encaixe, 
os painéis e os postes de todos os nossos sistemas 
são mantidos em estoque e podem ser entregues 
imediatamente.

PROTEÇÕES DE MALHA
O design dos painéis Troax para painéis de malha 
ST20 e ST30 está em conformidade com as normas 
ISO para manter uma distância de segurança 
de 120 mm do perigo. Os fios verticais na parte 
exterior do painel dificultam a subida.

ALTA VISIBILIDADE
A nossa cor cinza, RAL 7037, proporciona a melhor 
visibilidade em toda a zona de perigo. No entanto, 
os nossos painéis de malha podem ser fornecidos 
em qualquer cor.

150 mm
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Systems and Sizes
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FIXAÇÕES INTELIGENTES COMPLEMENTAM O SISTEMA.  
A NOSSA GAMA DE FIXAÇÕES, COMBINADAS COM OS PAINÉIS E 
POSTES CERTOS PARA AS SUAS APLICAÇÕES, PROPORCIONAM 
A MÁXIMA SEGURANÇA PARA O PESSOAL E AS MÁQUINAS.

COMBI FIX
Uma combinação do suporte superior 
Smart Fix e suporte inferior Rapid Fix 
torna este sistema fácil de instalar e 
rápido de voltar a montar.

BASE FIX
Mais adequado para divisão de baixa 
altura, o pé Base Fix pode ser utilizado 
para substituir um poste. 

SAFE FIX
Para uma proteção de máquinas 
totalmente coberta, este suporte une-se 
aos painéis na frente de cada poste, 
removendo a folga entre os painéis e 
os postes.

PAINÉIS DE POLICARBONATO
Uma proteção de PC de 3 mm, transparente 
ou colorida, para solda, fixada com parafusos 
a uma moldura de 30×20 mm. Testados 
com um impacto de 1600 joules! As larguras 
padrão são 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 
1200 e 1500 mm com 2050 mm de altura.

PAINÉIS DE MALHA DE AÇO
Fio de 3 mm e tamanho da malha de 
20×100 mm. Escolha o ST20 para uma 
moldura de 19×19 mm ou o ST30 para 
uma moldura de 30×20 mm. As larguras 
padrão são 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 
1200 e 1500 mm com 2050 mm de altura.

PAINÉIS DE CHAPA METÁLICA
A chapa metálica totalmente em aço de 
0,7 mm soldada aos painéis da moldura 
de 19×19 mm cria células totalmente 
cobertas. Os tamanhos padrão são 
200, 300, 700, 800, 1000 e 1200 mm com 
2200 mm de altura.

SMART FIX
O nosso tradicional sistema de proteção 
com muitas propriedades únicas. 
As fixações são facilmente deslocadas 
para cima e para baixo para ajuste em 
pisos irregulares. Com o poste 60×40 
e o painel de malha ST20, suporta um 
impacto de 1600 joules.

STRONG FIX
Com os postes 80×80 e um suporte 
resistente, este sistema é a melhor 
alternativa para ambientes agressivos 
com elevado risco de impacto. Instalado 
com painéis ST30, suporta um impacto de 
2500 joules.

RAPID FIX
Acesso rápido e fácil à zona de perigo. 
Abra a fixação a partir do interior 
utilizando uma chave sextavada e, 
quando o painel for novamente colocado, 
o mecanismo de bloqueio encaixa o 
painel novamente na devida posição.
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SMART FIX
RESISTENTE E 
COMPROVADO.

O SMART FIX É O NOSSO SISTEMA DE PROTEÇÃO MAIS 
VENDIDO. ESTA VERSÁTIL PROTEÇÃO DE MÁQUINAS 
É EXTREMAMENTE DURÁVEL E ADAPTA-SE À MAIORIA 
DAS APLICAÇÕES.

O nosso sistema Smart Fix resistente e flexível é fácil de 
montar e pode ser combinado com qualquer um dos 
painéis de proteção de máquinas em malha, aço ou 
policarbonato. O suporte é fácil de montar nos postes 
de 60×40 mm, aparafusado ao poste com um parafuso 
M8 no interior da vedação e pode ser facilmente 
deslocado para cima e para baixo para ajuste em 
pisos irregulares. Os parafusos ficam fixos aos painéis 
mesmo quando o sistema é desmontado, cumprindo 
os requisitos e normas de proteção de máquinas.

O sistema Smart Fix pode ser facilmente combinado 
com outros sistemas, tais como o Rapid Fix e o 
Strong Fix, para criar soluções únicas e adequadas. 
Escolha entre uma vasta gama de portas, fechaduras 
e acessórios para personalizar a sua instalação. O sis-
tema Smart Fix é resistente ao calor e foi testado para 
suportar um impacto de 1600 joules na combinação 
mais comum vendida com os painéis de malha ST20.

Smart Fix
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PAINEL DE MALHA ST20
O painel de malha ST20 tem um aspecto 
clássico, com um tamanho de malha de 
20×100 mm fixado a uma moldura de 
19×19 mm. Disponível em duas alturas 
padrão, 1250 e 2050 mm, com até 8 larguras.

ABRAÇADEIRA SMART FIX
Fixada na posição com um parafuso na 
parte traseira da abraçadeira. Mova o 
parafuso para a posição lateral para criar 
um canto.

POSTE 60×40
Poste resistente com quatro orifícios para 
fixação flexível ao piso. Alturas padrão de 
1400, 2200, 2650 e 3000 mm mais tubos 
de extensão.

COMBINE COM O KIT DE LIGAÇÃO 
FUNCIONAL PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE FUGAS.
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STRONG FIX
ROBUSTO E 
DURÁVEL.

O STRONG FIX É O NOSSO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 
MÁQUINAS MAIS RESISTENTE. FOI DESENVOLVIDO E 
TESTADO PARA SUPORTAR OS AMBIENTES MAIS ADVERSOS.

Os suportes são facilmente montados nos postes 
e aparafusados com um parafuso M8 no interior da 
vedação. Desloque os suportes para cima e para baixo 
no poste para ajustar em pisos irregulares ou utilize os 
parafusos de ajuste.

O sistema Strong Fix pode ser montado com painéis 
duplos ST30, criando uma proteção de máquinas 
ultrarresistente – que suporta um impacto de 4350 
joules! – dependendo da qualidade do piso ao qual 
é fixado.

Para ambientes industriais pesados e onde existe um 
elevado risco de impacto, o sistema Strong Fix é a 
solução perfeita. Com base nos postes pesados de 
80×80 mm combinados com um suporte resistente e 
os painéis de malha ST30, o sistema é testado para 
suportar um impacto de 2500 joules.

ALL-HYTEC

Strong Fix
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PAINEL DE MALHA ST30
O painel de malha ST30 tem um aspecto 
clássico, com um tamanho de malha de 
20×100 mm fixado a uma moldura de 
30×20 mm. Disponível em duas alturas 
padrão, 1250 e 2050 mm, com até 8 larguras.

SUPORTE STRONG FIX
Suporte de aço pré-galvanizado que 
pode ser facilmente deslocado para cima 
e para baixo nos postes.

POSTE 80×80
O nosso poste mais resistente. Quatro 
orifícios para fixação ao piso e orifícios 
adicionais para parafusos de ajuste do 
alinhamento. Alturas padrão de 1400, 
2200 e 3000 mm mais tubos de extensão.

PROTEÇÃO EXTREMAMENTE 
RESISTENTE PARA MÁQUINAS.
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RAPID FIX
ACESSO 
RÁPIDO E 
FÁCIL.

O RAPID FIX É UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE 
MÁQUINAS CONCEBIDO DE FORMA INTELIGENTE E QUE 
OFERECE ACESSO RÁPIDO E FÁCIL À ZONA DE PERIGO.

O Rapid Fix foi desenvolvido em resposta às necessi-
dades dos clientes de uma solução de acesso rápido 
e flexível, como ao realizar manutenção. O suporte 
inferior tem uma ranhura na qual o painel se encaixa 
e o suporte superior tem um mecanismo de bloqueio 
único que encaixa o painel na posição correta.

O sistema é facilmente desmontável a partir do interior 
da célula, utilizando uma chave sextavada para libertar 
o painel. O sistema Rapid Fix cumpre os requisitos da 
diretiva relativa às máquinas e todos os componentes 
ficam fixos na proteção mesmo quando o sistema é 
desmontado. O Rapid Fix pode ser combinado com 
outros sistemas Troax, como o Smart Fix e o Strong Fix.

Rapid Fix
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POSTE 60×40
O poste padrão está disponível em 
alturas de 1400, 2200, 2650 e 3000 mm 
mais tubos de extensão.

SUPORTE SUPERIOR RAPID FIX
Fixe o painel com facilidade utilizando a 
função de encaixe integrada.

SUPORTE INFERIOR RAPID FIX
Deslize facilmente o painel para a posição 
de fixação inferior.

PODE SER COMBINADO COM O 
SISTEMA SMART FIX.
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SÃO E SALVO 
COM PORTAS E 
FECHADURAS.

A nossa seleção de portas está disponível em larguras 
padrão de 700 mm até 6000 mm e em alturas até 
4100 mm. A construção da porta é baseada em painéis, 
postes e fixações e é construída com os nossos painéis 
de malha de metal, chapa de metal e policarbonato. 
As portas articuladas podem ser entregues totalmente 
montadas com a sua solução de fechadura preferida 
para uma instalação rápida no local. Portas maiores 
podem ser preparadas para instalação no local. 
As fechaduras são adaptadas ao seu nível de segu-
rança. Existem várias opções, tais como fechaduras 
magnéticas, fechaduras de cilindro euro e a nossa 
própria Safe Lock, que pode ser equipada com muitas 
variantes de interruptores de segurança.

Todas as portas podem ser complementadas com 
suportes para facilitar a montagem de interruptores 
de segurança elétricos. Estão incluídas instruções de 
montagem com cada solução de porta e combinação 
de fechaduras – veja os filmes de montagem no canal 
do YouTube da Troax. Todas as peças da solução de 
porta são mantidas em estoque para entrega rápida.

FECHADURA DE ESCAPE SEGURA COM CILINDRO 
EURO E INTERRUPTOR DE SEGURANÇA INTEGRADO.

FECHADURA DE CILINDRO EURO COM PUXADOR.

PUXADOR COM FECHADURA MAGNÉTICA.

A SAFE LOCK ADAPTA-SE A VÁRIOS INTERRUPTORES 
DE SEGURANÇA.

A TROAX OFERECE VÁRIOS TIPOS DE PORTAS PARA 
RESPONDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PROTEÇÃO DA 
SUA MÁQUINA. AS NOSSAS SOLUÇÕES DE PORTAS 
INCLUEM PORTAS ARTICULADAS, DESLIZANTES, 
TELESCÓPICAS E LINEARES, COMO PARTE DOS 
NOSSOS SISTEMAS MODULARES.

Doors and Locks
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Leia mais sobre as nossas portas e fechaduras em troax.com

PORTA DESLIZANTE ÚNICA  
(UMA CALHA)
700–1,500 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura magnética, fechadura de 
cilindro euro, Safe Lock, MGB ou AZM200.

PORTA DESLIZANTE DUPLA  
(DUAS CALHAS)
700–1,500 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura magnética, fechadura de 
cilindro euro, Safe Lock, MGB ou AZM200.

PORTA DESLIZANTE DUPLA   
(UMA CALHA)
1,400–3,000 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura magnética, fechadura de 
cilindro euro, Safe Lock, MGB ou AZM200.

PORTA DE TRANSPORTE (2)
1,000–3,000 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura magnética, fechadura de 
cilindro euro, Safe Lock, MGB ou AZM200.

PORTA DE TRANSPORTE (3)
1,500–4,500 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura de cilindro euro, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

PORTA DESLIZANTE LINEAR
1,800–4,000 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura de cilindro euro, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

PORTA DESLIZANTE TELESCÓPICA 
(ÚNICA/DUPLA)
800–1,500 mm / 1,600–3,000 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura de cilindro euro, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

PORTA ARTICULADA TELESCÓPICA
1,800–2,700 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura de cilindro euro, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

PORTA DESLIZANTE SOBRE RODAS
1,100–6,000 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura de cilindro euro, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

PORTA COM DOBRADIÇA ÚNICA
500–1,500 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura magnética, fechadura de 
cilindro euro, Safe Lock, MGB ou AZM200.

PORTA COM DUAS DOBRADIÇAS
1,000–3,000 mm

Opções de bloqueio 
Fechadura magnética, fechadura de 
cilindro euro, Safe Lock, MGB ou AZM200.

PORTA DE DOBRAR
2,100–4,500 mm

Opções de bloqueio 
Safe Lock, MGB ou AZM200.



PENSAMOS NA SEGURANÇA EM TERMOS DE MANTER 
PESSOAS, INSTALAÇÕES E PROCESSOS PROTEGIDOS 
E A NOSSA SAFE LOCK FOI CONCEBIDA COM ISSO EM 
MENTE. PROTEGE O SEU PESSOAL E MANTÉM A SUA 
PRODUÇÃO A FUNCIONAR, E POR MAIS SIMPLES QUE 
POSSA PARECER, TORNA MAIS FÁCIL MANTER O SEU 
PESSOAL SEMPRE PROTEGIDO.

Safe Lock
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CONHEÇA 
DE PERTO A 
NOSSA SAFE 
LOCK.

A sua escolha de Safe Lock depende do nível de 
desempenho exigido para o processo específico de 
proteção de máquinas, bem como do seu fornecedor 
de interruptores preferido. A Troax oferece uma ampla 
variedade de soluções que se adaptam à maioria 
dos interruptores e pode optar por ter a Safe Lock 
fornecida com ou sem interruptor incluído.

Para aplicações de baixo, 
médio e alto risco em que 
a máquina para imedia-
tamente quando a porta 
é aberta.

OPÇÕES DE 
INTERRUPTORES
Guardmaster Trojan 5,  
Telemecanique XCS-A702,  
Schmersal AZ16-12 ZVRK,  
Euchner NZ1VZ-2131D.

Para aplicações de médio, alto 
e muito alto risco em que a 
máquina para imediatamente 
quando a porta é aberta.

OPÇÕES DE INTERRUPTORES
Guardmaster Sensaguard 
440N-Z21SS2HN,  
ABB/Jokab Eden, PilzPSEN cs 3.1,  
Euchner CES-AP-CL/CR2,  
 Schmersal RSS260,  
Telemecanique XCSRC30.

Para aplicações de médio, 
alto e altíssimo risco. 
O interruptor de segurança 
bloqueia o atuador até que a 
máquina esteja num estado 
seguro para que a porta 
seja aberta.

OPÇÕES DE INTERRUPTORES
Guardmaster TLS-Z GD2,  
Euchner CTP.

Para aplicações de baixo, médio e 
alto risco. O interruptor de segurança 
bloqueia o atuador até que a máquina 
esteja num estado seguro para que a 
porta seja aberta.

OPÇÕES DE INTERRUPTORES
Guardmaster TLS1-GD2*, TLS2-GD2*,  
TLS3-GD2*, SICK i200*, Telemecanique 
XCS-E7412 +7312* +7512*, Euchner TZ1,  
Schmersal AZM 161*, Siemens 3SE5312.

* Tem de ser adicionado um botão de 
libertação de escape.

NÍVEL DE 
DESEMPENHO d

NÍVEL DE 
DESEMPENHO e

NÍVEL DE 
DESEMPENHO e GL

NÍVEL DE 
DESEMPENHO d GL
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KICK PLATE
Utilize o Kick Plate para preencher a folga 
entre os painéis e o piso.

FIXAÇÃO PARA ELETROCALHAS
Adaptado para o poste Troax 60×40 para 
fixar os tabuleiros de cabos.

SNAPPER
O Snapper une dois painéis e pode ser 
usada para substituir um poste.

SUPORTE DE PC
O suporte de PC fixa uma chapa de 
enchimento de policarbonato ao painel de 
malha, para reter líquidos e peças pequenas.

ATERRAMENTO
O kit de ligação funcional cria uma ligação 
elétrica entre painéis e postes, resolvendo 
problemas com corrente de fuga.

SUPORTE DE EXTENSÃO
O suporte de extensão é usado para 
construir paredes mais altas e prolongar 
os postes padrão de 2200 mm e 3000 mm.

OS ACESSÓRIOS INTELIGENTES 
COMPLEMENTAM O PANORAMA GERAL.

 PERFIL FINAL
O perfil final é uma solução flexível para 
ajustar a largura do painel de malha no 
local, mantendo a resistência como uma 
estrutura de painel soldada.

 PERFIL DE CORTE
O perfil de corte é uma solução flexível 
para ajustar a altura do painel de malha 
no local, mantendo a resistência como 
uma estrutura de painel soldada.

 COBERTURA DE ARESTA
A cobertura de aresta é uma solução 
flexível para cobrir arestas afiadas após o 
corte da malha para acesso.

1

KITS DE ACABAMENTO

2

3

1

2

3

Accessories



MÉTODO DE SOLDA RESISTENTE
Todos os fios horizontais são soldados na moldura do painel, 
unindo os fios e a moldura para formar um painel de malha 
resistente.

A NOSSA FORÇA 
ESTÁ NOS DETALHES.

O PROCESSO DE PRODUÇÃO AUTOMATIZADO DA 
TROAX GARANTE ALTA QUALIDADE EM CADA PAINEL 
PRODUZIDO. OS PAINÉIS DE MALHA ESTÁVEIS TÊM UMA 
ESTRUTURA BEM UNIDA, TORNANDO O PAINEL MUITO 
FORTE E RESISTENTE AO IMPACTO.

PORTA DESLIZANTE AUTOMÁTICA
Oferecemos uma solução de porta 
deslizante automática em combinação 
com os postes 80×80 e painéis de PC. 
O motor Besam é fornecido pela ASSA 
ABLOY Entrance Systems.

AÇO INOXIDÁVEL
Oferecemos sistemas higiénicos de 
proteção de máquinas em aço inoxidável 
da NTF Aalborg, disponíveis em AISI 304 
e AISI 316.

PORTA DE ROLOS
Oferecemos portas de rolos de proteção 
de máquinas Albany de alta qualidade da 
ASSA ABLOY Entrance Systems.

TUBO PERFILADO ÚNICO
Os tubos horizontais nos nossos painéis de malha incluem um 
tubo perfilado único concebido para tornar a soldadura mais 
resistente e a malha mais plana.
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MOSTRE 
AS SUAS
VERDADEIRAS 
CORES.

CORES 
PADRÃO

Um número crescente de clientes da Troax opta por 
cores não padronizadas para os seus painéis e sistemas 
de malha. Ter uma cor específica nas paredes de 
segurança nas áreas de produção e armazenagem 
pode ser uma parte importante do perfil da empresa. 
A Troax pinta todos os produtos internamente em 
qualquer cor RAL – desde cores de sinalização fortes 
até paletas de cores harmonizadas.

Tenha em mente que as regras e requisitos de segu-
rança para configurações industriais com máquinas 
e processos automatizados são rigorosos. A cor dos 
painéis de malha ao redor de um robô ou máquina 
tem de permitir uma boa supervisão. É por isso que a 
maioria dos clientes ainda opta pela nossa cor cinza 
padrão, pois permite ver através dos painéis com maior 
facilidade. Os painéis e postes nas cores padrão são 
mantidos em estoque para entrega imediata.

QUAL É A SUA COR FAVORITA? TALVEZ AZUL BEBÉ, VERDE 
LIMÃO OU VERDE SELVA? OS NOSSOS PAINÉIS E SISTEMAS 
DE MALHA ESTÃO DISPONÍVEIS EM QUALQUER COR QUE 
PRETENDA, EMBORA O CINZA SEJA A COR PREFERIDA.

RAL 9005

RAL 7037

RAL 1018

Colours
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VEJA A SUA 
SOLUÇÃO TROAX 
ANTES DE 
ENCOMENDAR.

Pode ser difícil imaginar como será o seu sistema 
de proteção de máquinas antes de ser entregue 
e montado. Na Troax, utilizamos um programa de 
desenho e apresentação abrangente, designado 
por Configura, que lhe permite visualizar a 
nossa proposta como desenhos gerados em 
2D e 3D antes de fazer a sua encomenda. Para 
o nosso suporte CAD, trabalhamos com a Solid 
Components e a Trace Parts, que são empresas 
de conteúdo digital 3D que fornecem bibliotecas 
de peças CAD.

Leia mais sobre o CAD da Troax em 
www.troax.com e transfira os nossos produtos 
como, por exemplo, ficheiros STEP ou DWG. 
Também pode transferir a sua própria versão do 
nosso programa de desenho Configura Light.

Drawings in 2D / 3D



Na Troax, satisfazemos as suas necessidades através 
dos escritórios de vendas locais, apoiados por entregas 
diárias a partir do maior armazém do mundo de painéis 
de malha, a Troax em Hillerstorp, Suécia.

SEGMENTOS DE MERCADO FORTES
Os nossos sistemas são comercializados em três seg-
mentos: Proteção de máquinas, divisão de armazéns e 
proteção de bens.

1. PROTEÇÃO DE MÁQUINAS
A indústria moderna atual, com os seus processos 
avançados, impõe exigências significativas em termos 
de segurança. Em particular, existe uma grande neces-
sidade de acesso controlado para pessoal autorizado. 
Os nossos painéis de malha são baseados num sistema 
modular cuidadosamente desenvolvido que também 
inclui adaptações especiais.

2. DIVISÃO DE ARMAZÉNS
A Troax pode cumprir todos os requisitos de armaze-
nagem e segurança. Somos fornecedores de todos os 
tipos de indústria – desde os fabricantes tradicionais 
que requerem fluxos e volumes em grande escala 
nas suas fábricas até instalações com armazenagem 
em compartimentos altos e armazenagem de 
retalho. Podemos satisfazer todos os seus requisitos e 
oferecemos soluções completas.

3. PROTEÇÃO DE BENS
Quer se trate de uma nova construção ou da renovação 
de instalações existentes, estamos convencidos 
de que é fácil trabalhar com os nossos produtos. 
As suas necessidades únicas e a nossa criatividade 
contribuíram para o nosso constante desenvolvimento 
de produtos, dando origem ao nosso lema:  
“A armazenagem segura tem de ser simples.”

PRESENÇA 
LOCAL E 
GLOBAL.

A TROAX ESTÁ REPRESENTADA EM QUASE 40 PAÍSES 
E TEM 24 EMPRESAS DE VENDAS PRÓPRIAS. O NOSSO 
OBJETIVO É REFORÇAR A NOSSA POSIÇÃO MUNDIAL E 
EXPANDIR O NOSSO NEGÓCIO EM CADA CONTINENTE.

Troax Worldwide



MAKING YOUR WORLD SAFE

VECSA INTERNATIONAL, Rua das Taquaras 45, 04370-060 São Paulo - SP, Brazil   
Número de teléfono: + 55 11 5506-9307 | info@vecsa.com.br | www.troax.com
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