
d-flexx Sistema de Barreira de Segurança Flexível

Visão geral do produto



d-flexx I PROTEÇÃO FLEXÍVEL CONTRA IMPACTOS

· Proteção flexível contra impactos fabricada 
em nosso local de produção
· Após uma colisão, o material flexível sofre uma 
deformação, mas volta ao seu formato original
· Para uso em áreas externas e internas
· 100% reciclável
· Fácil instalação - material de fixação incluído
· Reduz consideravelmente os custos com manu-
tenção
· Variação do produto para necessidades individuais
· Produtos com corte individual para montagem 
personalizada
· Disponível em estoque

BEM-VINDO

Onde estamos
Produção na Dinamarca 

Central de Logística em Peine, na Alemanha- para um serviço otimizado e rápido para 
suprimentos em todo o mundo
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Quem somos Fornecendo segurança desde 1975.
Produtor inovador de sistemas de barreira flexível e espelhos 

Estabelecendo o padrão para o mercado global. 
Para o fornecimento rápido, mantemos produtos em estoque Dê uma olhada 
Assista ao nosso vídeo:

Nas próximas páginas, detalhamos o serviço que prestamos e as vantagens dos produtos 
d-flexx em relação aos outros produtos de segurança industrial. Temos certeza de que o d-
flexx é a solução certa para o seu problema.

Segurança  é um 
item essencial 

em todos os setores. 
Fornecida da manei-
ra correta, garante 
um ambiente de tra-
balho protegido para 
pessoas e máquinas. 
Essa inovadora tec-
nologia de proteção 
contra impactos feita 
de polietileno possui 
muitas vantagens em 
relação aos produtos 
de proteção contra 
colisões feitos de 
aço:

Requisitos 
O material de 

polietileno absorve 
de maneira confiável 
a energia do impacto 
de empilhadeiras e 
caminhões industriais 
e a libera quando o 
veículo sai do local de  
impacto.

Inoxidável 
Diferente do 

aço, o polietileno 
não enferruja e, por-
tanto, é muito mais 
durável.

Excelente re-
lação custo-be-

nefício
Após uma colisão, o 
ambiente e os veículos 
não ficam danificados, 
reduzindo bastante o 
custo de manutenção 
dos bens duráveis.

Meio Corte, Sinalização de Trânsito S.A.
Zona Industrial do Batel, Lote 10

2890-161 Alcochete - Portugal

www.meiocorte.pt · info@meiocorte.pt
Tel.: +(351) 212 384 480

Nossos serviços para sua segurança!
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APROVADO INTERNACIONALMENTE

d-flexx - A TÜV testou a segurança fabricada na Dinamarca!

Segurança é uma prioridade para os criadores do d-flexx. Por isso, os produtos da série 
d-flexx foram testados pela TÜV alemã. 

Os testes foram documentados em um vídeo que você pode assistir digitalizando o segu-
inte QR Code:

Simples e eficiente 
as vantagens dos produtos d-flexx para proteção contra colisões

 Testado pela TÜV*         

 Adequado para uso em áreas externas e internas

 Fácil instalação - equipamento de montagem incluído

 Reduza os custos com reparo e manutenção ao mínimo

 Área de uso versátil - seja nas áreas de produção, armazém ou logística

 Comprimento personalizados para atender perfeitamente às suas necessidades
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PROTEÇÃO DE RACK  „ALFA“

PROTEÇÃO DE RACK „ALFA“

A proteção de rack d-flexx flexível e testada pela TÜV 
„Alfa“ é uma proteção inovadora para prateleiras. 

A montagem simples, sem ferramentas adicionais, 
permite uma aplicação rápida e fácil manuseio.

A proteção do rack é encaixada diretamente na pra-
teleira a ser protegida. Como não é necessário fixar 

no solo, o chão fica protegido em caso de colisão.

A proteção de rack d-flexx „Alfa“ está disponível em 
três alturas diferentes:

400mm / 600mm /1000mm / para base de rack 75-
100mm e 100 -125mm

absorção 
moderada 
de impacto

DF-RG-1

„ALFA“
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POSTE DE AMARRAÇÃO „BRAVO“
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POSTE DE AMARRAÇÃO „BRAVO“

Os postes de amarração „Bravo“ d-flexx flexíveis e 
testados pela TÜV absorvem a energia do impacto. O 
material especial processado não danifica o poste de 

amarração baliza e nem o veículo.

Devido à sua robustez e alta visibilidade, o poste de 
amarração é ideal para instalação em 

estacionamentos, entradas e  
para separação das áreas de pedestres.

Os postes de amarração „Bravo“ d-flexx estão dispo-
níveis em diâmetros de 200 mm e altura 

de 516 mm I 760 mm I 1200 mm 
Os materiais de fixação sempre estão incluídos na  

entrega.

O posto de amarração „Bravo“ é feito de polietile-
no com uma placa base de 225 x 225 mm

absorção 
de alto 
impacto

DFVB-SP

PLACA DESLIZANTE 
*não aprovada pela TÜV

DFBO50-10

„BRAVO“
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PROTEÇÃO DA EXTREMIDADE 
DO RACK „GOLF“

As barreiras da extremidade do rack „Golf“ d-flexx 
flexíveis e testadas pela TÜV protegem as extremidades 
do rack no uso em áreas externas e internas. Uma vez 
instalada, a extremidade do rack não fica em contato 
direto com o rack a ser protegido. Isso permite que a 
proteção da extremidade do rack absorva a energia do 
impacto.

O trabalho de manutenção que consome tempo e custo 
será reduzido ao mínimo. As braçadeiras móveis absor-
vem adicionalmente a energia do impacto. A extremi-
dade dupla do rack é para calçadas com porta-paletes 
pesados. Os materiais de fixação sempre estão incluídos 
na entrega.

A proteção da extremidade do rack „Golf“ é feita de po-
lietileno, placa de base 225 x 225 mm, tubo Ø 160 mm absorção 

máxima de 
impacto

PROTEÇÃO DA EXTREMIDADE DO RACK „GOLF“
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absorção 
de alto 
impacto

DFRE2-4

„GOLF“

DFRE1-2

„GOLF“



BARREIRA DE SEGURANÇA FLEXÍVEL „DELTA“  modular
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BARREIRA DE SEGURANÇA FLEXÍVEL „DELTA“

A barreira de segurança „Delta“ d-flexx flexível e testa-
da pela TÜV é uma separação inovadora e econômica 

de áreas de pedestres e trilhas. Devido ao sistema 
modular, uma solução personalizada sempre pode ser 

fornecida por meio de cortes individuais. 

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega.

A barreira de segurança flexível „Delta“ é feita de 
polietileno, altura do poste 1200 mm, poste Ø 110 mm, 

placa base 225 x 225 mm

Compatível com nossa porta articulada „Ju-
liet“ (Página 10 / 11).
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absorção 
de alto 
impacto

DFFS-M-E + DFFS-H1

„DELTA“

DFFS-SP

PLACA DESLIZANTE 
*não aprovada pela TÜV



BARREIRA DE SEGURANÇA FLEXÍVEL „DELTA“  modular
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high impact 
absorption

Além da barreira de segurança „Delta“, agora ofere-
cemos duas variantes da barreira „Delta“ com quatro 

vigas de 1200 mm e 1600 mm de altura.

A barreira „Delta“ com 1200 mm de altura e quatro 
vigas oferece uma proteção com uma diferença de 

apenas 329 mm até o chão para maior proteção.

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega.

A barreira de segurança flexível „Delta“ é feita de 
polietileno, poste Ø 110 mm, placa de base  225 x 

225 mm

ALTURA DO PROTETOR DE COLUNA 1200 mm 
„DELTA“

O protetor de coluna feito com a barreira de segu-
rança flexível „Delta“ é feito de polietileno, altura do 

poste 1200 mm,  poste Ø 110 mm, 
placa base 225 x 225 mm

absorção 
de alto 
impacto

DFFS-M-4E + DFFS-M-4M + DFFS-M-4H1

„DELTA“
*NÃO APROVADA PELA TÜV

DFFS-C2-600

„DELTA“
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PORTA ARTICULADA „JULIET“                    modular

PORTA ARTICULADA „JULIET“

A porta articulada „Juliet“ pode ser integrada ao nosso 
sistema „Delta“ ou „Echo“. Ela também pode ser instala-

da sozinha com um poste „Delta“ ou „Echo“. 

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega. 

Nossa porta articulada „Juliet“ também está disponível 
com uma roda.

O elemento da porta articulada „Juliet“ d-flexx é feito 
de polietileno, abre até 180°, 

com dobradiças hidráulicas
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DFJU-DA1500 + DFJU-TM

PORTA „JULIET“ + POSTE 
INTERMEDIÁRIO  „DELTA“
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POSTES PARA PORTA ARTICULADA „JULIET“  modular

DFFS-B110

POSTE DE 
AMARRAÇÃO

O poste „Echo“ d-flexx para a porta 
articulada „Juliet“ é feita de polietileno, 
poste Ø 200 x 1200 mm de altura, mate-
rial de fixação incluído

O poste „Delta“ d-flexx para porta articu-
lada „Juliet“ é feita de polietileno, poste 
Ø 110 x 1200 mm de altura, material de 
fixação incluído

Poste intermediário Poste em T de 90° Poste de canto 90° à esquerda Poste de canto 90° à direita Poste de extremidade

DFJU-DA800 + DFJU-TM

PORTA „JULIET“ + POSTE 
INTERMEDIÁRIO „DELTA“

USO DE 
DOBRADIÇAS 
HIDRÁULICAS
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DFJU-DA800 + DFJU+TE

PORTA „JULIET“ + POSTE 
DE EXTREMIDADE „ECHO“
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 BATENTE DE PORTÃO
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BARREIRA DE TRÁFEGO PLUS „ECHO“     modular

BARREIRA DE TRÁFEGO PLUS „ECHO“

A barreira de tráfego PLUS „Echo“ d-flexx flexível e 
testada pela TÜV é uma combinação dos módulos 
d-flexx „Charlie“ e „Delta“.

Devido ao tubo pesado adicional na parte inferior da 
barreira de tráfego, as áreas de pedestres também 
podem ser protegidas.

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega.

A barreira de tráfego PLUS „Echo“ é feita de polieti-
leno, altura do poste 1200 mm, placa de base 225 x 
225 mm

Compatível com nossa porta articulada 
„Juliet“ (página 10 / 11).
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absorção 
máxima de 
impacto

DFVB-SP

PLACA DESLIZANTE 
*não aprovada pela TÜV

DFVB+E + DFVB+HI

„ECHO“
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BARREIRA DE TRÁFEGO „LIMA“               modular

BARREIRA DE TRÁFEGO „LIMA“

A barreira de tráfego d-flexx flexível „Lima“ é uma 
combinação dos módulos d-flexx „Delta“ e „Hotel“.

Devido aos tubos adicionais na parte inferior da 
barreira de tráfego, ela pode ser usada para tráfego 

pesado.

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega.

A barreira de tráfego „Lima“ é feito de polietileno, 
altura do poste 1200 mm, 

placa de base 225 x 225 mm

absorção 
máxima de 
impacto
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DFVB-SP

PLACA DESLIZANTE 
*não aprovada pela TÜV

DFDH-M-E + DFDH-M-H1

„LIMA“
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DFVB-SP

PLACA DESLIZANTE 
*não aprovada pela TÜV

BARREIRA DE TRÁFEGO DE TRILHO  
SIMPLES „CHARLIE“

A barreira de tráfego „Charlie“ d-flexx flexível e testa-
da pela TÜV fornece uma proteção ideal para máqui-

nas, estoque e funcionários.

Graças à facilidade na montagem, combinada com 
comprimentos de corte individuais, as rotas de tráfe-

go podem ser separadas de maneira rápida e fácil das 
áreas de trabalho ou dos caminhos para pedestres. 

Os postes de amarração são uma adição útil na extre-
midade das barreiras de tráfego.

 Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega.

A barreira de tráfego de trilho simples „Charlie“, 
modular, com altura de 516 mm é feita de polietile-
no, poste Ø 200 mm e placa de base 225 x 225 mm

absorção 
máxima de 
impacto

Foto: 
Poste de extremidade 
„Charlie“

DFVB-E + DFVB-R

„CHARLIE“

BARREIRA DE TRÁFEGO DE TRILHO SIMPLES „CHARLIE“    
                  modular
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BARREIRA DE TRÁFEGO DE 
TRILHO DUPLO „HOTEL“

A barreira de tráfego „Charlie“ d-flexx flexível e testa-
da pela TÜV „Hotel“ fornece uma proteção ideal para 

as máquinas, o estoque e os funcionários.

Devido aos tubos duplos e aos postes mais altos adi-
cionais, a área fica mais protegida. Graças à facilidade 
na montagem, combinada com comprimentos corta-

dos individualmente, as rotas de tráfego podem ser 
separadas rápida e facilmente das áreas de trabalho 
ou caminhos de pedestres. Os postes de amarração 

são uma adição útil na extremidade das barreiras de 
tráfego. 

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega.

A barreira de tráfego de trilho duplo „Hotel“, mo-
dular, com altura de 760 mm é feita de polietileno, 

poste Ø 200 mm e placa de base 225 x 225 mm

absorção 
máxima de 
impacto
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DFVBD-E + DFVBD-R

„HOTEL“

BARREIRA DE TRÁFEGO DE TRILHO DUPLO „HOTEL” 
modular

    Foto: 
Poste de extremidade 
„Hotel“

DFVB-SP

PLACA DESLIZANTE 
*não aprovada pela TÜV
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DFFS-FU1

„FOXTROT“

absorção 
de alto 
impacto

BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA MÁQUINAS  „FOXTROT“

BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA 
MÁQUINAS  „FOXTROT“

A barreira de proteção para máquinas „Foxtrot“ 
d-flexx flexível e testada pela TÜV é uma maneira 

rápida e fácil para separar as áreas de trabalho e as 
rotas umas das outras.

Este produto é entregue pré-montado e pode ser 
instalado sem outras atividades de montagem.

As laterais externas são fornecidas com um corrimão 
adicional para estender a área de proteção.

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega.

A barreira de proteção para máquinas „Foxtrot“ é 
feita de polietileno, 1200 mm de altura, pré-mon-

tada, com placa base de 225 x 225 mm

DFFS-SP

PLACA DESLIZANTE 
*não aprovada pela TÜV
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BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA MÁQUINAS „KILO“

BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA 
MÁQUINAS „KILO“

A barreira de proteção para máquinas „Kilo“ d-flexx 
separa rapidamente as áreas de trabalho das áreas 
de tráfego.

Este produto é entregue pré-montado e pode ser 
instalado sem outras atividades de montagem.

As laterais externas são fornecidas com um corrimão 
adicional para estender as áreas de proteção.

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega.

A barreira de proteção para máquinas „Kilo“ é feita 
de polietileno, 1200 mm de altura, pré-montada, 
com placa base de 225 x 225 mm

absorção 
máxima de 
impacto
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DFKI+FU1

„KILO“

DFVB-SP

PLACA DESLIZANTE 
*não aprovada pela TÜV
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„MIKE“                                 
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BARREIRA DE LANCIL „MIKE“   

BARREIRA DE LANCIL „MIKE“

A barreira de lancil “Mike” d-flexx flexível é o produto 
ideal para proteger paredes e linhas de montagem 

contra colisões em áreas de piso baixo.

O formato redondo permite que a empilhadeira coli-
dida salte da barreira, absorvendo o impacto. 

Ela funciona como um guia em toda a área instalada. 
Para obter uma solução completa de segurança, a 

barreira de lancil “Mike” pode ser combinada com a 
maioria da nossa coleção d-flexx.

Assim como os nossos outros produtos, ela é feit o 
de polietileno para absorver a força do impacto e 

retornar ao seu formato original.

É fácil de instalar, pois contém apenas dois e é uma 
maneira econômica de evitar colisões em piso baixo.

Os materiais de fixação sempre estão incluídos na 
entrega. 

A altura da barreira de lancil é 140 mm.

absorção 
de alto 
impacto
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Compatível com os seguintes produtos:

Delta, Charlie, Hotel, Echo, Foxtrot, Golf, 
Kilo, Lima



DELTA + DELTA-C

JULIET

LIMAECHO PLUS

Resistance on 
impact: xxx joules

Resistance on 
impact: xxx joules

HOTELCHARLIE

absorção 
de alto 
impacto

absorção 
de alto 
impacto

absorção 
de alto 
impacto

absorção de 
máxima 
impacto

absorção de 
máxima 
impacto

absorção de 
máxima 
impacto

absorção de 
máxima 
impacto
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VISÃO GERAL DO PRODUTO      	 tamanho	contínuo

*Ângulo de impacto 90°
*absorção máxima de impacto é igual a 10.000 Joules 

absorção alta de impacto é igual a 2.500 Joules 
absorção moderada de impacto é igual a 400 Joules



„Kilo“

MIKE

GOLF

KILOFOXTROT

BRAVO

absorção de 
máxima 
impacto

ALFA

absorção de 
máxima 
impacto

absorção 
de alto 
impacto

*Ângulo de impacto 90°
*absorção máxima de impacto é igual a 10.000 Joules 

absorção alta de impacto é igual a 2.500 Joules 
absorção moderada de impacto é igual a 400 Joules

absorção 
de alto 
impacto

absorção 
de alto 
impacto

absorção 
de alto 
impacto
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Impacto 
moderado

VISÃO GERAL DO PRODUTO      	 tamanho	contínuo VISÃO GERAL DO PRODUTO            				tamanho	fixo
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d-flexx - Sistema de Barreira de Segurança Flexível

SUAS ANOTAÇÕES



PRODUÇÃO D-FLEXX + TESTE

produção d-flexx

produção d-flexx

produção d-flexx

proteção flexível

teste d-flexx

avaliação dos testes da TÜV
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Nossos serviços para sua segurança!

Meio Corte, Sinalização de Trânsito S.A.
Zona Industrial do Batel, Lote 10
2890-161 Alcochete - Portugal

www.meiocorte.pt · info@meiocorte.pt
Tel.: +(351) 212 384 480


