
TAMPA 

Local de instalação: 

Grupo 2 – Classe B125 

Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de 
estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras. 

Grupo 4 – Classe D400 

Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e 
parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários. 

Applications: 

Group 2 – Class B125 

Footways, pedestrian areas and comparable areas, car parks or car 
parking decks. 

Group 4 – Class D400 

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and 
parking areas, for all types of road vehicles. 
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Personalização com inserção de logotipos 
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12.400 TAMPA 
MANHOLE COVER

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 

O modelo Telecom é composto por uma, duas, três ou quatro tampas 
fabricadas em ferro fundido dúctil EN-GJS-500 e aro em aço zincado, 
normalizado de acordo com a NP EN 124:1995. Caracterizado pelas 
suas grandes dimensões e pela modularidade, uma vez que a 
mesma tampa pode ser utilizada em quatro aros distintos. Este 
modelo é utilizado sobretudo em situações em que é necessário um 
acesso de grandes dimensões para efectuar intervenções. 

PRODUCT FEATURES: 

The Telecom model is composed for one, two, three or four covers 
casted in ductile iron EN-GJS-500 and frame in zinced steel, 
normalized in accordance with NP EN 124:1995. Characterized for its 
great dimensions and the modularity, in such a way that the same 
cover can be used in four distinct frames. This model is used in 
situations where is necessary an large access zones to do 
interventions.  
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A B C C D 
(S)Sim/Yes

(N) Não/No (Kg) (Kg) 

20426030 807x607 B 125 60 729x529 849x649 849x649 776x576 N 39     56 

20426034 807x607 D 400 60 729x529 849x649 849x649 776x576 N 71 88 

20426031 (a) 1210x807 B 125 60 1118x729 1238x849 1238x849 1165x776 N 2x39 107 

20426035 (a) 1210x807 D 400 60 1118x729 1238x849 1238x849 1165x776 N 2x71 172 

20426032 (b) 1800x807 B 125 60 1707x729 1827x849 1827x849 1754x776 N 3x39 158 

20426036 (b) 1800x807 D 400 60 1707x729 1827x849 1827x849 1754x776 N 3x71 256 

20426033 (c) 2400x807 B125 60 2296x729 2416x849 2416x849 2343x776 N 4x39 210 

20426037 (c) 2400x807 D400 60 2296x729 2416x849 2416x849 2343x776 N 4x71 340 

(a) Modelo formado por 2 tampas rectangulares com 776x576 mm (b) Modelo formado por 3 tampas rectangulares com 776x576 mm
Model formed by 2 rectangular covers with 776x576 mm Model formed by 3 rectangular covers with 776x576 mm

(c) Modelo formado por 4 tampas rectangulares com 776x576 mm
Model formed by 4 rectangular covers with 776x576 mm

modelo 1210x807  modelo 1800x807  modelo 2400x807 

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer 
outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.




