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Portões para portos e estaleiros 
Devido a confiabilidade operacional, grande dimensões e capacidade de adequar-se a 
construções de diferentes tamanhos, os portões Champion Door são especialmente com-
petitivos para estaleiros e portos. Os portões são projetados de acordo com as normas 
europeias atuais para resistir a condições de corrosão e de altas cargas de vento. Material 
em PVC especialmente concebido para suportar fagulhas de soldas.  A Champion Door 
oferece o exclusivo modelo de portão sanfonado com tecido isolante (NK4 Warm)
Graças ao mecanismo de elevação inovador, os portões Champion Door não necessita de 
trilhos no chão nem de estruturas grandes. Isso minimiza os custos de construção. Os 
componentes duráveis e de alta qualidade proporcionam baixos custos de ciclo de vida. 

Os portões podem ser feitos em qualquer tamanho, e estão disponíveis para todas as 
classes de vento. Os portões são construídos de acordo com as necessidades do cliente e 
a entrega pode ser tipo projeto chave-na-mão. Uma colaboração estreita entre projetistas 
e fabricantes garante o sucesso dos projetos de portões e a satisfação do cliente.
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CARACTERÍSTICAS
• Sem limitação de tamanho
• Excepcional resistência à carga de ventos =  
 1 kN/m2 (velocidade do vento de mais de 
 41 m/s)
• No modelo básico da NK4 Warm o valor  
 da transmissão térmica é 0,71 W/(m2•K) e  
 isolamento adicional de 0,57 W/(m2•K) 
• Velocidade de abertura: 6 a10 m/min
• Material protegido contra raios UV
• Peso do tecido do portão: 850 g/m2

OPÇÕES
• Isolamento adicional
• Isolante acústico
• Tecido translúcido
• Tecido anti-arrombamento
• Tecidos especiais para temperaturas extremas:  
 -60 a +200 ºC
• Dispositivos de segurança (visuais e sonoros)
• Operação por controle remoto 

OPÇÃO DE CORES
Branco RAL 9016, Bege RAL 1001, 
Amarelo RAL 1003, Vermelho RAL 3002, 3011,
Verde RAL 6000, Verde escuro RAL 6005, 
Azul claro RAL 5012, 5015,
Azul RAL 5005, Azul escuro RAL 5002, 
Cinza RAL 7035, 7037, 7038, 7024,
Marrom RAL 8016, Preto RAL 9011 
e translucido

BENEFÍCIOS MAIS IMPORTANTES 
• Sem soleira ou trilho no piso 
• Estrutura mais leve – menor custo de construção  
• Confiabilidade funcional em condições exigentes 
• Excepcional resistência à carga de ventos 
• Vida útil longa 
• Baixos custos de ciclo de vida
• Mínimo custo de serviço
• Grande resistência à corrosão 
• Estrutura compacta
• Baixo consumo de energia
• Excelente isolamento térmico

SOLUÇÕES ESPECIAIS
• Diretiva ATEX -  ambientes com alto 
 risco de explosão 
• Opção de ligação ao sistema reserva 
 externo de alimentação 
• Função de abertura hidráulica em caso 
 de emergência 

Os portões em tecido sanfonado são mais ade-
quados para vãos altos, desta forma, o espaço 
interno é desnecessário.  

  Bilfinger Mars Offshore, Polônia  
     35 x 21 m e 35 x 34 m

   24 x 20 m portão para guindaste  
      Remontowa, Gdynia, Polônia

STX St.Nazaire, França 35 x 25 m   



DADOS TÉCNICOS E OPÇÕES

Isolamento térmico  No modelo básico da NK4 Warm 
 o valor da transmissão térmica 
 é 0,71 W/(m2•K) e isolamento 
 adicional de 0,57 W/(m2•K) 

Resistência à carga 1 kN/m2  (s)
de ventos ilimitado (o) 

Tamanho máximo  Sem limite
da porta  

Sistema de controle Eletrônico e programável (s)

Controle  Painel de 3 botões   (s)
 Controle por impulso (o)
 Controle por rádio (o)
 Controle por interruptor (o)
 Controle por radar  (o)
 Controle por anel de indução (o)

Equipamentos Proteção contra queda da porta (s)
de segurança Sensor inferior antiqueda (o)
 Trava contra o vento (o)
 Fotocélula (o)
 Cortina de laser luminoso (o)

Opções Montantes eleváveis (o)
 Janelas (o
 Isolamento térmico extra  (o)
 Isolamento acústico (o)
 Tecido anti-arrombamento  (o)
 Abertura hidráulica de emergência (o)
 Operação na tela sensível ao toque  (o)
 Controle através de conexão 
 remota segura (SRC). (o)
 
(s) = padrão  (o) = opcional

Realizamos inspeções anuais de manutenção e segurança 
nos portões em tecido sanfonado de acordo com um 
contrato de serviço em separado. 

Número do serviço/manutenção  +358 440 458 822 
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