
 



O melhor em 
equipamentos de 
sinalização rodoviária
A Borum é um dos principais fabricantes 
mundiais em equipamentos de sinalização 
rodoviária. Fornecemos as grandes empre-
sas internacionais – bem como a pequenos 
empresários familiares, por todo o mundo 
– o melhor e mais eficaz equipamento de 
sinalização rodoviária.

Ao longo dos anos temos vindo a desenvolver uma rede global 
de vendedores e técnicos de serviço, para assegurar que lhe é 
prestado um serviço local excelente e aconselhamento seguro.  
Mantemo-nos em contacto próximo com os nossos clientes 
e, graças ao valioso feedback que nos dão, o nosso processo 
de desenvolvimento de produtos e os nossos programas de 
formação a clientes são adaptados para o ajudar a obter o melhor 
desempenho do equipamento de sinalização rodoviária Borum.

Diretor-Geral
Ib Neustrup Simonsen

Com a nossa gama de produtos tecnologicamente avançados, 
os equipamentos de sinalização rodoviária Borum asseguram a 
máxima otimização do trabalho, uma maior rentabilidade, bem 
como um excelente conforto e fiabilidade para o operador.  
Deixe-nos ajudar a sua empresa de sinalização rodoviária a ter 
ainda mais sucesso. 
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Definir novos padrões 
na sinalização rodoviária
Todo o equipamento Borum pode ser forne-
cido para trabalhar com pintura a frio, ter-
moplástica a quente ou plástico a frio de 
dois componentes – e contando com diver-
sos métodos de aplicação. 

A sinalização rodoviária desempenha um papel fundamental na 
segurança rodoviária e, ano após ano, os padrões de qualidade e 
durabilidade da referida sinalização tornam-se mais rigorosos. 
É por isso que levamos a cabo uma investigação aprofundada 
e utilizamos o nosso conhecimento industrial abrangente para 
assegurar que o nosso equipamento e tecnologias de sinalização 
rodoviária permanecem na vanguarda das especificações 
de desempenho e exigências de controlo de qualidade – e 
continuamos a definir os padrões da indústria.  
Mas, independentemente do material ou tipo de linha que escolher, 
a sinalização com o equipamento Borum é objetiva e simples.

 

• MARCAS PLANAS

• MARCAS PERFILADAS

• MARCAS PONTILHADAS

• MARCAS SONORAS

• MARCAS AGLOMERADAS

A ESCOLHA É SUA
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Satisfazer os seus requisitos 
de capacidade e aplicação
Das vias municipais nas cidades, para estradas nacionais ou auto-
estradas, existe um veículo autopropulsor Borum concebido para 
satisfazer as suas necessidades de sinalização rodoviária. Cada 
modelo oferece várias funcionalidades de fácil utilização para 
satisfazer requisitos variáveis em termos de capacidade e aplicação. 

 

Borum City
O veículo mais pequeno, o 
Borum City, é compacto e fácil de 
manobrar, o que o torna ideal para 
a sinalização em áreas urbanas. 

Borum Highway
Com uma grande capacidade 
de depósito, o Borum Highway 
é concebido para projetos de 
sinalização rodoviária em auto-
estradas e itenarários principais. 

Borum Motorway
Disponível com várias capacidades 
de depósito, o Borum Motorway 
é ideal para trabalhos de maior 
extensão e sinalização rodoviária em 

terreno acidentado. 

Borum Mini-truck
Pequeno e versátil, o Borum Mini-
Truck transporta o equipamento 
de que necessita para transitar 
rapidamente de um trabalho para 
outro. 

Para mais informações sobre toda a 
nossa maquinaria, vá a www.borum.as  
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Borum MegaRoad 
Na Borum, conceber e fabricar soluções personalizados 
e de alta qualidade para camiões é uma das nossas 
principais competências. Os nossos camiões podem ser 
concebidos para trabalhar, tanto com pintura a frio como 
termoplástico, bem como com sinalização simultânea em 
ambos os lados, poupando-lhe tempo e dinheiro.   

Ideal para trabalhar em áreas remotas, o Borum MegaRoad 
é a solução perfeita. Este equipamento resistente e fiável 
pode adaptar-se a várias funcionalidades para se adequar às 
suas necessidades, incluindo reservatórios de tinta com uma 
capacidade máxima de 3000 litros. E com uma velocidade de 
aplicação até 30 km/h, estão entre os mais eficazes no mercado. 
Borum MegaRoad é também ideal para trabalhos de sinalização 
rodoviária de grandes auto-estradas ou estradas em que a 
capacidade é uma prioridade. 
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Borum LineMaster 
eleva a fasquia na 
sinalização rodoviária

O computador Borum LineMaster está a revolucionar 
a indústria de sinalização rodoviária. Com um Borum 
LineMaster intuitivo integrado, uma nova Borum não 
é apenas o equipamento mais inteligente no mercado 
– mas também o de mais fácil utilização.

O computador Borum LineMaster oferece:
• Transferência fácil do relatório diário de sinalização para um 

computador de escritório, através de uma memória USB
• Um monitor de 8” com excelente visibilidade na luz solar ou 

escuridão
• Fácil ajuste de todos os parâmetros importantes durante a 

sinalização
• Módulo GPS opcional que regista as posições de sinalização das 

marcas
• Armazenamento de até 99 tipos de marca diferentes – dispostos 

em até 30 programas de sinalização
• Uma escolha de idiomas 
Programado para facilitar a vida a todos, desde o operador à 
administração, o Borum LineMaster dá-lhe controlo total de todas 
as suas tarefas de sinalização rodoviária, desde a aplicação de 
marcas e  pré-marcação até à elaboração de relatórios e faturas. 

 

• MONITOR DE 8”

• FÁCIL AJUSTE

•  RELATÓRIO DIÁRIO DE 

SINALIZAÇÃO

• MÓDULO GPS

•  99 TIPOS DE MARCA 

DIFERENTES

• ESCOLHA DE IDIOMA
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A Borum também dispõe de uma gama de 
equipamento adicional para a sinalização 
rodoviária profissional.

O pré-aquecedor de termoplástico Borum derrete, aquece e mistura 
o material termoplástico até estar pronto para a aplicação. 
Ideal para pequenos trabalhos manuais de sinalização rodoviária, o 
reboque Borum com pré-aquecedor de termoplástico prepara e verte 
o termoplástico quente diretamente para o reservatório próprio. 
Com um duplo eixo robusto assente sobre um chassi de aço soldado, 
o reboque de maquinaria Borum está concebido para o transporte 
seguro do equipamento de sinalização rodoviária, mesmo em 
estradas mal conservadas.
Para a remoção perfeita das marcas, o Borum LineEraser é fácil de 
manobrar e utilizar. 
Para mais informações, consulte as nossas fichas de dados de 
produtos em www.borum.as. 

Pré-aquecedores, 
reboques e fresadoras
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Soluções totais Borum  
At Borum, we know that the success of your 
business depends on reliable equipment that gets 
the job done – and does it well.

Os nossos vendedores experientes dão aconselhamento 
especializado sobre qual o equipamento certo para as suas 
tarefas de sinalização rodoviária. E, por cada nova máquina 
vendida, podemos oferecer formação local aos seus funcionários 
para assegurar uma inicialização fácil e rentável.
Para ajudar a satisfazer a necessidade de operadores de 
sinalização rodoviária adequadamente qualificados lançámos 
também a Borum Road Marking Academy, concebida para 
melhorar a sua rentabilidade e a qualidade da sua sinalização 
rodoviária. 
Se necessitar da nossa ajuda relativamente a um dos nossos 
equipamentos, a nossa equipa dedicada de apoio ao cliente está 
sempre ao seu dispor. Mantemos em stock um vasto leque de 
peças sobresselentes que podem ser expedidas para qualquer 
lugar do mundo no prazo de 24 horas. E se não conseguirmos 
arranjar uma solução por telefone, os nossos técnicos locais 
qualificados asseguram um serviço local rápido.
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Borum Industri A/S
Højvangsvej 10, Hadbjerg

DK-8370 Hadsten
Phone +45 87 613  213

Fax +45 87 613 214
 info@borum.as
www.borum.as

Para mais 
informações, vá a 

www.borum.as 


