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Cancela Veicular de Alto Fluxo 
Poste para Montagem de Leitoras de Acesso e Intercomunicadores 

A cancela veicular V-6000 é uma barreira de acesso ideal para controle de entrada e saída de veículos em 
estacionamentos e áreas de carga e descarga em seu empreendimento. Utiliza um motor de 24Vdc e um 
motoredutor para transmissão de força. O sistema não utiliza polias, correias, pinhões, cremalheiras e pode 
operar de modo ininterrupto. 

A cancela V-6000 possui um design moderno e elegante e é indicado para uso em ambientes residenciais, 
escolares, comerciais e industriais. 

 

 
Produzida no Brasil 

Especificações Técnicas 

 Motor 24Vdc para alto fluxo 

 Motoredutor para transmissão de força 

 Mola ajustável para balanceamento perfeito de contrapeso 

da haste 

 Pintura eletrostática epoxi (cor cinza)  

 Para uso em ambientes externos (outdoor) 

Ficou com alguma dúvida? 

Consulte a Multiport System Networks e teremos prazer em ajudá-lo a elaborar um projeto adequado às suas 
necessidades. 

contato@multiport.com.br 

  +55 11  3847-0999 
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Dimensões 

 Base: 210x300mm 

 Altura total: 105cm 

 Altura do braço: 84cm 
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 Acessórios Opcionais: 

 
Item Código Especificação 

1 V-6000 Cancela veicular  

A 

4234 
4235 
4202 
4227 
4225 
4223 
4238 
4212 

Central de Comando EL31R 
Central de Comando EL34R 
Módulo para estacionamento 
Central Receptora LAN4S 
Central Receptora LAN7S 
Central Receptora de laço indutivo LAB9 
Kit de baterias 24V 
Base fixadora com garras para chumbamento 

2 

4204 
4206 
4201 
4238 

braço de 4mts  
braço de 6mts 
Kit articulador de braço QIKSN 
Aramado de alumínio para fechamento inferior 

3 
4215 
4216 
4216 

Apoio fixo em solo 
Apoio fixo em solo eletromagnético 
Apoio móvel  

4 4231 Kit sinalizador de advertência 

5 4237 Comando com chave 

6 4232 Rádio transmissor 433.92Mhz GOL4 

7 4233 Sensores tipo fotocélulas 

8 4223 Central receptora de laço indutivo 

 


