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Almofadas
Pneumáticas
Alta Pressão

Alça de transporte integrada com indicação de capacidade, 
facilitando a identificação, o transporte, e a retirada do local de 
armazenamento (para almofadas médias e grandes)

Pés deslizantes para facilitar a inserção por baixo de objetos (para 
almofadas médias e grandes)

Indicação clara dos avisos de segurança, especificações 
técnicas e altura de elevação, propiciando um trabalho mais 
seguro e fácil

Marcações no centro de todos os lados para auxílio no 
posicionamento uma almofada menor em um modelo 
maior

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de 
aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante, de fácil inserção tanto na horizontal 
quanto na vertical. Desenhado para máxima segurança e controle no auxilio e criação 
de ângulos estabilizadores, içamento de objetos, e acesso em estruturas colapsadas.
Resistente à ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe 
tamanho e capacidade da almofada e ícones de segurança, engates automáticos, as 
mangueiras são em termoplástico do tipo empurre e trave automático, montagem 
rápida sem abraçadeiras, podendo ser inflada com qualquer tipo de ar desde que seja 
isento de óleo.
Projetadas para funcionar com ar comprimido. O sistema está preparado para funcionar 
com pressão de 12 bar / 174 psi.
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Pneumáticas
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Superfície antiderrapante com perfil de intertravamentop ara 
maximizar a área de contato e estabilidade das almofadas 
infladas

Marcações refletivas para ótima visibilidade no escuro

Possibilidade de inserir ganchos de suspensão opcionais para 
prender uma corda para facilitar a manobra das almofadas 
(somente para almofadas grandes)

Cumpre a EN 13731 e outros requisitos legislativos

Modelo Capacidade 
de Carga (ton) 

Altura Máxima 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Volume de ar 
(L) 

Peso 
(kg) 

Dimensões CxL 
(mm) 

HBL 2 2,1 94 22 9,6 0,7 200 x 160 
HBL 6 5,6 141 22 26,4 1,6 285 x 245 
HBL 8 8,4 179 22 40 2,1 335 x 295 
HBL 11 11,2 207 25 64,8 3,2 403 x 325 
HBL 16 15,8 236 25 104,4 4,5 467 x 390 
HBL 21 21,4 266 25 161 5,6 517 x 440 
HBL 31 31,2 321 27 286 8,6 608x 530 
HBL 38 37,7 352 27 438 10 662 x 585 
HBL 53 53 411 27 692 15 767 x 690 
HBL 63 63,2 456 27 884 17 827 x 750 
HBL 85 87,2 550 27 1415 23 948 x 870 
HBL 96 95,9 565 27 1619 25 987 x 910 
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Almofadas Peq: Almofadas Med: Almofadas Gr:
HBL 2
HBL 6
HBL 8

HBL 11
HBL 16
HBL 21
HBL 31
HBL 38

HBL 53
HBL 63
HBL 85
HBL 96

Recomendações:
Sempre centralize a almofada debaixo do objeto a ser levantado
Não coloque calço entre a almofada e o objeto
Sempre posicione a almofada em superfície fixa
Proteja a almofada contra objetos cortantes e pontiagudos
Tenha cuidado com as partes quentes debaixo dos veículos. Não arraste a almofada 
pela mangueira de ar
Não empilhe mais que 2 almofadas e quando empilhadas, a maior deve ficar em baixo
O processo de escoramento deve ocorrer juntamente com o processo de 
levantamento com as almofadas (levante um pouco e escore em seguida)
Caso a almofada se desconecte do controle em dias quentes, o ar poderá expandir a 
almofada e movimentar o objeto. Utilize a mangueira de desligamento com a válvula 
de alívio de pressão. Quando a almofada estiver embaixo da carga, libere o ar através 
do controle
Nunca se posicione em frente à almofada sob pressão
Nunca coloque nenhuma parte do seu corpo debaixo do objeto levantado
Inspecione todas as partes após cada uso
Almofadas deformadas devem ser retiradas de uso
Use somente sabão e água na limpeza (não use solvente)
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Acessórios:

Unidade de Controle Duplo
Unidade de controle na utilização de uma ou duas almofadas de 
forma segura e controlada. Trabalha com pressão de 12 bar / 174 
psi. Possui acoplador de segurança, desbloqueia a mangueira em 
duas etapas (liberação de pressão antes da desconexão da 
mangueira) e iluminação LED nos mostradores de pressão.

Redutor de Pressão PRV 12
Válvula redutora de pressão, destinada a cilindros de 300 bar, e 
reduzir com segurança para 12 bar, a pressão máxima de trabalho 
das almofadas, com 2m de mangueira, dois manômetros, sendo 
um da entrada e outro da saída, com uma válvula de segurança.

Mangueira Pneumática
Mangueira pneumática confeccionada em termoplástico, possui 
conectores de engate rápido com travamento automático, 
acoplador de segurança que destrava em duas etapas para 
liberar a pressão antes da desconexão da mangueira. Disponível 
com 5 ou 10m. Não inclui válvula de alívio. 

Mangueira de Fechamento SOH
Mangueira de fecho com válvula de segurança para almofadas 
pneumáticas de 12 bar com 0,34 m de comprimento. Utilizadas 
para desinflar as almofadas, permite remover a mangueira, o 
controlador e a fonte de ar da área de trabalho. Realiza o processo 
com acoplador de segurança: destrava em duas etapas para 
liberar a pressão antes da desconexão da mangueira. 

Cilindro de Ar
Cilindro de Ar de aluminio ou aço de 300 bar para fornecimento de 
ar para funcionamento do sistema.


