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MIETEN ALUGAR     Z G S 

KAUFEN COMPRAR     MOBILE STRAßEN 

SERVICE SERVIÇO     ESTRADAS MÓVEIS 

 

 

Temporäre und Mobile Bodenschutzsysteme 

Sistemas temporários e móveis de proteção do solo 

 

Produkt-Information und Technische Daten 

Informações sobre o produto e dados técnicos 

 

1) Áreas de aplicação de nossos produtos para proteção do solo: 

2) Áreas de trabalho para veículos com cargas pesadas 

3) Vias de acesso temporárias para peões. 

4) Festivais e eventos  

5) Pisos estéticos para eventos 

6) Plataformas móveis para guindastes 

7) Plataformas e vias de acesso para construção de cabos de corrente elétrica 

8) Áreas de estacionamente móveis 

9) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

10) Plataformas e vias de acesso a parques eólicos 

11) Pisos de tendas 

12) Vias de acesso para construção e vias de acesso (por ex. acessos a bombeiros e 

 vias de evacuação) 

13) Projetos especiais (Superficies de apoio para grandes eventos) 

 

 

 



② 

 

1) Stückpreis: Preço unitário: 8,90 EUR 

 Verpackungseinheit: unidade de embalagem 

 Mindestabnahme: Compra mínima 

 

2) Material: Plástico – Reciclável 

 Medida em mm:  320 (Comprimento da borda) x 40 

 Peso por painel: aprox. 3,2 kg 

 Superfície & cor: Verde 

 Carga: aprox. 7,5t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 16 paletas (1.030m2) 

 Número do artigo: (Compra)  

 Número do artigo: (Aluguer) 

 

3) Áreas de aplicação: 

 1) Festivais e eventos 

 2) Vias de acesso temporárias para peões 

 3) Parques de estacionamento temporários 

 4) Pisos estéticos para eventos 

 5) Pisos de tendas 

 

4) 0,27m2 por painel 

 

 

 

 

 

 

 



③ 

Stückpreis: Preço unitário: 10,90 EUR 

Verpackungseinhiet: unidade de embalagem 

Mindestabnahme: Compra mínima 

 

1) Material: Polietileno – inquebrável 

 Medida em mm:  492 x 492 x 34 

 Peso por painel: aprox. 1,48 kg 

2) Superfície & cor: Cinza 

 Carga:  aprox. 2t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 24 paletas (1.200m2) 

 Número do artigo: (Compra): 123456 

 Número do arigo: (Aluguer): 123456 S 

 

3) Superfície útil por painel: 0,24m2 

 

4) Áreas de aplicação: 

 1) Festivais e eventos 

 2) Vias de acesso temporárias para peões 

 3) Parques de estacionamento temporários 

 4) Pisos estéticos para eventos 

 5) Pisos de tendas 

 

 

 

 

 

 

 



④ 

Stückpreis Preço unitário: 10,90 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem 

Mindestabnahme: Compra mínima 

 

 Material: Plástico – inquebrável 

 Medida em mm:  492 x 492 x 34 

 Peso por painel: aprox. 1,48 kg 

 Superfície & cor: Cinza 

 Carga:  aprox. 20t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 24 paletas (1.200m2) 

 Número do artigo: (Compra): 123457 

 Número do arigo: (Aluguer): 123457 S 

 

 Superfície útil por painel: 0,24m2 

 

 Áreas de aplicação: 

 1) Festivais e eventos 

 2) Vias de acesso temporárias para peões 

 3) Parques de estacionamento temporários 

 4) Pisos estéticos para eventos 

 5) Pisos de tendas 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ 

Stückpreis: Preço unitário: 25,00 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 30 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima 

 

1) Material: PVC reciclado 

 Medida em mm:  1200 x 800x 43 

 Peso por painel: aprox. 32 kg 

2) Superfície & cor: 2mm perfil unilateral, preto multicolor 

 Carga:  aprox. 7,5t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 1.200 painéis (1.050m2) 

 Número do artigo: (Compra): 765432 

 Número do artigo: (Aluguer): 765432 S 

 

3) Painel sobreposição 

4) Superfície útil por painel: 0,88m2 

5) Perfil 2mm 

 

6) Áreas de aplicação: 

 1) Vias de acesso para construção e vias de acesso 

  (por ex. acessos a bombeiros e vias de evacuação) 

 2) Festivais e eventos 

 3) Vias de acesso temporárias para peões 

 4) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

 5) Parques de estacionamento temporários 

 

 

 

 



⑥ 

Stückpreis: Preço unitário: 19,50 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 30 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima 

 

 Material: PVC reciclado 

 Medida em mm:  1200 x 800x 43 

 Peso por painel: aprox. 32 kg 

 Superfície & cor: 2mm perfil unilateral, preto multicolor 

 Carga:  aprox. 7,5t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 1.200 painéis (1.050m2) 

 Número do artigo: (Compra): 654321 

 Número do artigo: (Aluguer): 654321 S 

 

1) Painel sobreposição 

2) Superfície útil por painel: 0,88m2 

3) Perfil 2mm 

 

4) Áreas de aplicação: 

 1) Festivais e eventos 

 2) Parques de estacionamento temporários 

 3) Vias de acesso temporárias para peões 

 4) Pisos de tendas 

 

 

 

 

 

 



⑦ 

Stückpreis: Preço unitário: 85,00 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 30 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima: 300 peças 

 

1) Material: Polietileno de ultra alto peso molecular 

2) Medida em mm:  1200 x 2000 x 14,5 (incl. perfil) 

 Peso por painel: aprox. 32 kg 

 Superfície & cor: 2mm perfil unilateral, preto multicolor 

 Carga:  aprox. 60t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 750 painéis (1.800m2) 

 

3) Cabo (de todos os lados) 

4) Ø 22mm (Conexão rápida) 

5) 2,4m2 por painel 

6) Perfil 2,5mm 

 

7) Áreas de aplicação: 

 1 Vias de acesso para construção e vias de acesso 

  (por ex. acessos a bombeiros e vias de evacuação) 

 2) Festivais e eventos 

 3) Vias de acesso temporárias para peões 

 4) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

 5) Plataformas e vias de acesso para construção de cabos 

  de corrente elétrica 

 6) Parques de estacionamento temporários 

 

 

 



⑧ 

Stückpreis: Preço unitário: 95,00 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 30 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima: 300 peças 

 

1) Material: Polietileno de ultra alto peso molecular 

2) Medida em mm:  1200 x 2400 x 14,5 (incl. perfil) 

 Peso por painel: aprox. 36 kg 

 Superfície & cor: 2mm perfil unilateral, preto multicolor 

 Carga: aprox. 60t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 600 painéis (1.728m2) 

 

3) Cabo (de todos os lados) 

4) Ø 22mm (Conexão rápida) 

5) 2,88m2 por painel 

6) Perfil 2,5mm 

 

7) Áreas de aplicação: 

 1) Vias de acesso para construção e viass de acesso 

  (por ex. acessos a bombeiros e vias de evacuação) 

 2) Festivais e eventos 

 3) Vias de acesso temporárias para peões 

 4) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

 5) Plataformas e vias de acesso para construção de cabos 

  de corrente elétrica 

 6) Parques de estacionamento temporários 

 

 

 



⑨ 

Stückpreis: Preço unitário: 255,00 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 30 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima: 150 peças 

 Material: Polietileno de ultra alto peso molecular 

 Medida em mm:  1000 x 2000 x 31,5 (incl. perfil) 

 Peso por painel: aprox. 40,5 kg 

 Superfície & cor: 5mm & 2,5mm perfil, preto multicolor 

 Carga: aprox. 130t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 540 painéis (923m2) 

1) M16 Rosca 

2) Perfil 2,5mm 

3) Perfil 5mm 

4) Painel de sobreposição 

5) 2,88m2 superfície útil por painel 

 

6) Áreas de aplicação: 

 1) Plataformas móveis para guindastes 

 2) Áreas de trabalho para veículos com cargas pesadas 

 3) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

 4) Plataformas e vias de acesso a parques éolicos 

 5) Vias de acesso temporárias para peões 

 6) Vias de acesso para construção e vias de acesso 

  (por ex. acessos a bombeiros e vias de evacuação) 

 7) Plataformas e vias de acesso para construção de cabos 

  de corrente elétrica 

 8) Festivais e eventos 

 9) Parques de estacionamento temporários 

 



⑩ 

Stückpreis: Preço unitário: 750,00 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 5 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima: 10 peças 

 Material: Polietileno de ultra alto peso molecular 

 Medida em mm:  2000 x 3000 x 45,5 (incl. perfil) 

 Peso por painel: aprox. 221 kg 

 Superfície & cor: 5mm & 2,5mm perfil, preto multicolor 

 Carga: aprox. 150t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 100 painéis (600m2) 

 M16 Rosca 

 Perfil 2,5mm 

 Perfil 5mm 

1) Elemento de suporte de carga (veja acessórios) 

 6,00m2 por painel 

 

 Áreas de aplicação: 

 2) Plataformas móveis para guindastes 

 3) Áreas de trabalho para veículos com cargas pesadas 

 4) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

 5) Plataformas e vias de acesso a parques éolicos 

 6) Vias de acesso temporárias para peões 

 7) Vias de acesso para construção e vias de acesso 

  (por ex. acessos a bombeiros e vias de evacuação) 

 8) Plataformas e vias de acesso para construção de cabos 

  de corrente elétrica 

 9) Festivais e eventos 

 10) Parques de estacionamento temporários 

 



⑪ 

Stückpreis: Preço unitário: 1.300,00 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 5 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima: 10 peças 

 Material: Polietileno de ultra alto peso molecular 

 Medida em mm:  2.110 x 4.110 x 52,5 (incl. perfil) 

 Peso por painel: aprox. 354 kg 

 Superfície & cor: 5mm & 2,5mm perfil, preto multicolor 

 Carga: aprox. 260t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 50 painéis (400m2) 

 

1) Elemento de suporte de carga (veja acessórios) 

2) Perfil 2,5mm 

3) Perfil 5mm 

4) Painel sobreposição 

5) 8,00m2 superfície útil por painel 

 

6) Áreas de aplicação: 

 1) Plataformas móveis para guindastes 

 2) Áreas de trabalho para veículos com cargas pesadas 

 3) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

 4) Plataformas e vias de acesso a parques éolicos 

 5) Vias de acesso temporárias para peões 

 6) Vias de acesso para construção e vias de acesso 

  (por ex. acessos a bombeiros e vias de evacuação) 

 7) Plataformas e vias de acesso para construção de cabos 

  de corrente elétrica 

 8) Festivais e eventos 

 9) Parques de estacionamento temporários 

 



⑫ 

Stückpreis: Preço unitário: 550,00 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 10 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima: 10 peças 

 

 Material: Polietileno de ultra alto peso molecular 

 Medida em mm:  2.400 x 3.000 x 30 (incl. perfil) 

 Peso por painel: aprox. 210 kg 

 Superfície & cor: 2,5mm perfil unilateral, preto multicolor 

 Carga: aprox. 130t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 100 painéis (720m2) 

 

1) M16 Rosca 

2) Perfil 2,5mm 

3) Elemento de suporte de carga (veja acessórios) 

4) 7,2m2 por painel 

 

5) Áreas de aplicação: 

 1) Plataformas móveis para guindastes 

 2) Áreas de trabalho para veículos com cargas pesadas 

 3) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

 4) Plataformas e vias de acesso a parques éolicos 

 5) Vias de acesso temporárias para peões 

 6) Vias de acesso para construção e vais de acesso 

  (por ex. acessos a bombeiros e vias de evacuação) 

 7) Plataformas e vias de acesso para construção de cabos 

  de corrente elétrica 

 8) Festivais e eventos 

 9) Parques de estacionamento temporários 

 



⑬ 

Stückpreis: Preço unitário: 850,00 EUR 

Verpackungseinheit: unidade de embalagem: 10 peças 

Mindestabnahme: Compra mínima: 10 peças 

 Material: Polietileno de ultra alto peso molecular 

 Medida em mm:  3.000 x 2.500 x 38 (incl. perfil) 

 Peso por painel: aprox. 295 kg 

 Superfície & cor: 5mm x 2,5mm perfil, preto multicolor 

 Carga: aprox. 180t (dependendo do terreno) 

 Transporte por camião: 75 painéis (720m2) 

 

1) M16 Rosca 

2) Perfil 2,5mm 

3) Elemento de suporte de carga (veja acessórios) 

4) 7,2m2 por painel 

5) Perfil 5mm 

 

6) Áreas de aplicação: 

 1) Plataformas móveis para guindastes 

 2) Áreas de trabalho para veículos com cargas pesadas 

 3) Áreas de armazenagem e aumentos das vias de acesso 

 4) Plataformas e vias de acesso a parques éolicos 

 5) Vias de acesso temporárias para peões 

 6) Vias de acesso para construção e vias de acesso 

  (por ex. acessos a bombeiros e vias de evacuação) 

 7) Plataformas e vias de acesso para construção de cabos 

  de corrente elétrica 

 8) Festivais e eventos 

 9) Parques de estacionamento temporários 

 



⑭ 

1) VARIO Acessórios 

2) Elemento de suporte de carga 

 Capacidade de carga por 4 peça: 500kg 

 Capacidade de carga por 1 peça 170kg 

 Este elemento de suporte de carga é de uso obrigatório os seguientes modelos: 

 varioMAT 3 

 varioMAT TT  

 Número de artigo: 286845 

 

3) Elemento de suporte de carga 

 Capacidade de carga por 4 peça: 500kg 

 Capacidade de carga por 1 peça 170kg 

 Este elemento de suporte de carga é de uso obrigatório os seguents modelos: 

 varioMAT F 

 varioMAT 4  

 Número de artigo: 286846 

 

4) Armação de armazenamento para painéis 

 As armações de suporte são sistemas de armazenamento flexíveis. Eles 

 incluem 25 panéis e são adequadas para os seguintes modelos: 

 varioMAT 1+  

 Número de artigo: 253000 

 varioMAT 2 

 Número de artigo: 280100 

 

5) Parafusos e Arruelas 

 Parafusos padrão são utilizados em todos os produtos. 

 varioMAT 1+, varioMAT1 = M10 

 varioMAT2, varioMAT3…….. 

 



6) Conectores metálicos (universal) 

 Os conectores metálicos são usados para conectar os painéis de proteção do 

 solo. São adequados para os seguintes modelos: 

 variMAT 3, …………. 

 

7) Conectores metálicos (duplo) 

 Os novos conectores duplos são fasticados inteiramente de metal. Em 

 combinação com os parafusos M10 servem para interligar os panéis de 

 proteção do solo. 

 Os contectores são usados para os seguintes modelos: 

 varioMAT 1+, varioMAT 1 

 

 

⑮ 

VARIO ACESSÓRIOS 

1) varioMAT2 – rampa, superior 

 Instalação sobre a borda de sobreposição. 

 900mm comprimento 

 1.900mm comprimento 

 

2) varioMat – rampa, interior 

 Instalação em baixo da borda 

 

3) varioMat 3 – rampa 

 2.000mm comprimento 

 Ligação roscada com 3 ilhós para parafusar 

 3.000mm comprimento 

 Ligação roscada com 4 ilhós para parafusar 

 

4) Instrução de uso 

 Ao utilizer, por favor observe as instruções de uso correspondentes. 



⑯ 

VARIO SERVIÇO 

1) Material adicional necessário para a colocação. 

 Para poder colocar os panéis de proteção do solo são necessários um aparelho 

 de eleveção de carga, bem como ganchos talha de corrente de quatro. Para a 

 colocação dos panéis, as talhas são fixadas aos garfos do empilhador. 

 

2) Serviço de montagem 

 Como alternativa à auto-colocação, nós oferemos-lhe a montagem pelo nosso 

 serviço de montagem. Nossas equipas especializadas estão constantemente 

 empenhadas com os produtos, e caso necessário, estarão prestas a colocar-lhes 

 os panéis de forma profissional. 

 

3) Material necessário para apoio de conexão 

 Para aparafusar os panéis, precisa-se de uma chave de impacto com um parafuso 

 adequado para que os contectores metálicos sejam interligados aos parafusos 

 M16 e ao painel. 

 

⑰ 

VARIO CARACTERÍSTICAS 

1) Dados técnicos da série varioMAT 

 Material: Polietileno, de ultra alto peso molecular 

 Ponto de fusão: 135-140°C 

 Temperatura de ignição: > 330°C 

 De acordo com a norma ISO 11359, o material está sujeito a um coeficiente 

 de expansão térmica linear de aproximadamente 0,2mm por 1.000mm 

 comprimento  por 1°Celsius. 

 Inflamabilidade: (auto-classificação) DIN4102: categoria B2 

 Inflamabilidade: (auto-classificação) UL 94: categoria HB 

 

 

 

 



2) Excelente comportamento de desgaste e de resistência ao impacto, até mesmo às 

 temperaturas altas e extremamente baixas (-50°C). Devido à grande parte de 

 polietileno regenerado de peso molecular elevado e ultra elevado, a série vario é 

 ecológica, sustentável e de alto padrão de qualidade. 

 

3) CARACTERÍSTICAS 

 Os panéis varioMAT são parafusados. Isto permite a construção por ligação de 

 uma estrada ou plataforma fixa para cargas e veículos seguros – tanto no 

 comprimento quanto na lagura. A capacidade de carga do solo é consideravel-

 mente optimizada, a compactação do solo é rezudida ao mínimo e evitam-se 

 danos no terreno. Dado que os panéis em parte -têrem um perfil diferente em 

 ambos os lados, os panéis varioMAT apresentam uso múltiplo e versátil. O perfil 

 plano é especialmente adequado para peôes, ciclistas, utilizadores de cadeiras 

 de rodas  assim como automóveis. O perfil resistente no outro lado do painél 

 assegura uma tração óptima dos veículos pesados mesmo em terrenos difíceis. 

 Conforme o peso e a altura, os panéis varioMAT podem ser colocados à mão ou a 

 partir de um camião guindaste, garantindo assim o acesso seguro desde o início 

 da montagem. 

 

4) TRANSPORTE/ MONTAGEM 

 Os panéis varioMAT são mais leves do que os produtos equiparáveis para 

 utilização temporária. Isso significa que mais painéis podem ser carregados 

 num camião ou contêiner, reduzindo os custos de transporte. 

 Em media, é necessário um dia para que duas pessoas efetuem a instalação 

 e montagem de 75 painéis. Equipas experientes montam até 140 painéis por dia. 

 

 

⑱ 

SERVIÇOS 

A nossa equipa está à sua disposição desde a consultoria até a gestão e realização dos 

projectos. 

Prestamo-lo acompanhamento e consulta onde quer que o necessite. As nossas ofertas 

também incluem a preparação de documentos, bem como a editoração de textos para 

concursos públicos para o seu projecto. 

Assista os nossos vídeos, as imagens dizem mais do que as palavras. 

 

 



⑲ 

1) Localizações de recolha e armazenagem 

 

2) ZGS Armazém Heinsberg 

 ZGS Armazém Stuttgart 

 ZGS Armazém Berlin 

 ZGS Armazém Central 

 

3) Créditos e reclamações de garantia devem ser apresentados à ZGS Fomacon 

 Kunststoffsysteme GmbH & Co KG, Düsseldorf (vide: www.zgs.ag/agb) 

 

⑳ 

Proteção inovadora do solo 

Somos especialistas no desenvolvimento e na fabricação de produtos, tais como os 

sistemas de estrada de construção móveis. Estes apresentam o maior avanço em 

tecnologia convencendo com as suas propriedades exclusivas. 

Os nossos painéis de proteção temporária do solo e as estradas móveis de construção, 

são utilizados por exemplo na construção de edifícios e engenharia civil, obras de 

terraplanagem ou eventos ao ar livre. 

Através da distribução perfeita da carga de pressção, os painéis podem ser utilizados 

para os fins e as sobrecargas mais diversos. Os painéis protegem a superfície e 

permitem a circulação de veículos com as cargas mais pesadas. 

Dispomos de soluções rentáveis para condições em constante mudança e exigencias 

alteradas. Vias de acesso e elementos de proteção do solo são a nossa especialidade. 

Portanto podemos aconselhá-lo sobre a melhor forma de aproveitar ao máximo as 

condições de solo existentes, para que não surjam atrasos nos projetos nem custos 

adicionais para o seu projeto.. 

Ajudamos-lo tanto a atingir os objetivos estratégios da empresa, como a evitar danos 

ambientais e a economizar tempo e custos do projeto. Independente do projeto, com os 

nossos produtos, oferecemos a instalação fácil e rápida de estradas móveis, vias de 

acesso e estradas móveis de construção. 

Temos o maior prazer em informá-lo através da pessoa de contacto em sua região. 

http://www.zgs.ag/agb

