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Modernidade no controle
de veículos

Wolpark II



Parques

Empresas 
e Indústrias

Condomínios

Aplicações

Estacionamentos

Com abertura rápida (apenas 3 segundos) e precisa, 
a cancela Wolpark II é recomendada para o uso geral 
no controle de acesso de veículos. A versão com braço 
articulado a 180º é perfeita para locais com pé-direito 
reduzido, facilitando o acesso de vans e veículos 
de médio porte. Sua construção robusta garante 
efi ciência e segurança, permitindo diversas formas de 
controles operacionais, adaptando-se às mais diversas 
estruturas e necessidades.

Modernidade no controle 
de veículos

Wolpark II

Detalhes que fazem a diferença

Sistema
Biela-manivela 

Motor na parte 
superior, com 
acionamento do braço 
através de sistema 
biela-manivela.

Durabilidade

Molas de compressão 
ajustáveis, que auxiliam 
o motor no contrapeso 
do braço, aumentando 
sua vida útil.

IP54

Braço Articulado 
(opcional) 

Braço articulado a 180º, 
em alumínio branco 
esmaltado, com listras 
vermelhas e tampão na 
extremidade.

Emergency System

Sistema de liberação 
manual, que libera a 
passagem em eventuais 
situações de emergência.

Segurança

Porta provida 
de fechadura de 
segurança com chave, 
facilitando a instalação 
e manutenção. 

Detalhes que fazem a diferença

acionamento do braço 

Durabilidade

Molas de compressão 
ajustáveis, que auxiliam 
o motor no contrapeso 
do braço, aumentando 
sua vida útil.

IP54

Braço Articulado 
(opcional) 

Braço articulado a 180º, 
em alumínio branco 
esmaltado, com listras 
vermelhas e tampão na 
extremidade.

Emergency System

Sistema de liberação 
manual, que libera a 
passagem em eventuais 
situações de emergência.

Segurança

Porta provida 
de fechadura de 
segurança com chave, 
facilitando a instalação 
e manutenção. 

Opcionais

Braço articulado 
a 180º Braço de

 até 4,5m

Fluxo de veículos por minuto: N/A.



O melhor controle
 em acesso de veículos

Benefícios

Tecnologias

Sistema antiesmagamento, que 
retorna o braço à posição vertical 
em caso de colisão.

Sistema de liberação manual, que 
libera a passagem em eventuais 
situações de emergência.

Características

• Gabinete em aço carbono com espessura 2 mm, com 

tratamento anticorrosão e pintura eletrostática a pó na cor 

padrão amarela;

• Peças mecânicas internas protegidas por bicromatização 

(proteção anticorrosão);

• Tampo superior removível em aço carbono pintado, com 

cantos arredondados e bordas chanfradas;

• Porta provida de fechadura de segurança com chave, 

facilitando o acesso ao mecanismos e eletrônica, bem como a 

fi xação do equipamento no solo durante sua instalação;

• Transmissão secundária por manivela, que assegura 

travamento mecânico, perfeito em ambas as posições fi nais 

(vertical e horizontal);

• Contrapeso do braço feito por meio da integração de molas 

de compressão ajustáveis;

• Alto fl uxo, com abertura em apenas
3 segundos;

• Construção robusta e segura;

• Resistente à intempéries;

• Acionamento via controle remoto;

• Compatível com laço indutivo e 
fotocélula;

• Eletrônica protegida com garantia
de estanqueidade (antipoeira e 
anticondensação);

• Excelente relação entre custo
e benefício;

• MCBF - Número Médio de Ciclos
entre falhas (1.500.000 ciclos).

• Sistema de embreagem manual, para o levantamento do 

braço em caso de queda de energia ou outras situações em 

que é necessário deixar a passagem livre de forma manual 

(Emergency System);

• Sistema antiesmagamento, que retorna o braço à posição 

vertical em caso de colisão (Emergency System);

• Fonte de alimentação: fase 110V +/- 10% de variação;

• Controle Remoto (Máxima Distância = 30 metros);

• Tempo de abertura: 3 segundos;

• Frequência: 60 Hertz;

• Potência: 100W;

• Posição padrão do braço: lado esquerdo;

• Umidade Relativa: <90%;

• Temperatura ambiente para operação: - de 20°C a + 75°C;

• Peso líquido: 65 Kg;

• MCBF: 1.500.000 ciclos.

Efi ciência Energética

A Wolpac é membro do Green Building Council Brasil e 
desenvolve produtos com o menor consumo de energia 
da categoria.



Através do SWE, Sistema Wolpac de Excelência, 
trabalhamos pela busca da melhoria contínua
de nossos métodos e processos.

Dimensões
 *Medidas em (mm)

Saiba mais em: wolpac.com.br/projetos

Confederação Nacional da Indústria, Fundação Getúlio Vargas, Banco Itaú e Secretaria de Estado da Criança, entre outros, 
são clientes que escolheram a Wolpark II.

Saiba mais em: wolpac.com.br/institucional

Sobre a Wolpac
Fundada em 1965, a Wolpac iniciou suas atividades em um pequeno galpão na região da Bresser, cidade de São Paulo, e hoje 
se consolida como uma empresa global e uma das marcas mais renomadas no desenvolvimento de soluções em controle de 
acesso para os mercados de segurança e transporte. No total, o Grupo Wolpac conta com cerca de 370 colaboradores, pessoas 
obstinadas pela qualidade e com o objetivo único de facilitar a vida de milhares de clientes, colaboradores e parceiros.

Clientes

+55 11 4674-8000
wolpac@wolpac.com.br 
São Paulo | Brasil

wolpac.com Exija o melhor. Exija Wolpac. 

A Wolpac reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. | Imagens meramente ilustrativas. | Atualização 022015.
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