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Detalhes que fazem a diferença

Antifraude

Versão Bicolor,
para identifi cação
do giro nas fi lmagens 
(opcional).

Acabamento

Efetuado pelo sistema de 
fosfatização microgranulada 
para melhor fi xação da 
tinta e revestido por pintura 
eletrostática a pó em 
poliéster.

IP54

Segurança para
o usuário 

Sistema Antipânico 
Emergency System, 
que libera a passagem
em eventuais situações
de emergência.

Conforto para
o cobrador 

Borboleta ergonômica 
que evita o contato 
com o joelho do 
cobrador durante o 
giro da catraca.

Fácil Manutenção

União da borboleta 
realizada através de 
um eixo entalhado e 
parafuso transversal, 
facilitando a 
manutenção.

A Wolpac foi pioneira na fabricação de catracas de quatro 
braços no Brasil. São 50 anos dedicados à inovação e ao 
aperfeiçoamento contínuo, sempre com a preocupação 
em ouvir a opinião de seus clientes, colaboradores e 
parceiros. Por isso, a Nova Wolmax II é sem dúvida o 
que há de mais moderno em catraca para ônibus.
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Ônibus

Aplicações Opcionais
Placa de
Interface
com Múltiplas 
Funções

Trava Encerrante

Sistema Unidirecional ou 
Bidirecional (Saída Livre), com 
Contagem Unidirecional ou 
Bidirecional. 

Relógio Contador 
com Sistema Digital

Relógio contador 
mecânico com 
sistema de batida

Fluxo de pessoas por minuto: 15 a 20.  
O fl uxo pode variar de acordo com o sistema 
de validação a ser adotado.

Sistema Anti-Pânico
(Emergency System)

Relógio Contador 

Mecânico ou digital, 
inviolável, com maior 
precisão e contagem 
em ambos os sentidos.

Caixa Metálica 

Exclusividade 
Wolpac, garantindo 
durabilidade muito 
superior aos demais 
produtos existentes 
no mercado.
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100% vedada
contra líquidos e sujeiras

Cores disponíveis

*Cores especiais sob consulta.

Preta Bicolor

Mancal de borracha 
tipo coxim envolvendo 
rolamento blindado. 

Aumento de resistência
 contra vibrações.

Suporte de fi xação dos 
solenoide agregado 

diretamente ao gabarito.
Facilita sua fi xação.

Eixo central 
soldado direto na 

transmissão
Mais robustez.

Gabarito mais alto, com confi guração 
inovadora e fi xação do relógio 

com parafusos Allen sem a 
necessidade de contra-porca. 

Aumento da robustez em virtude 
de uma maior sustentação do 

equipamento.

01

Sensor indutivo [IP-68]
na posição vertical.

Facilidade de manutenção.
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União do trique de trava com 
solenóide, realizado através
 do acionamento em linha 

(no mesmo nível).
Para evitar mais desgaste e 

proporcionar alta durabilidade.

Assento de esferas 
projetado para suportar 
esforços axiais e radiais.

Aumento de robustez.
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Exclusivo ângulo do came
 de posicionamento do

 ponto de parada.
Maior suavidade na
passagem e melhor

ergonomia.
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Vedação contra entrada 
de líquidos e sujeiras no 

interior da catraca, através do 
sistema Waterproof.

Maior proteção.
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Vermelha



Tecnologias

Proteção contra a entrada de água, 
poeira e líquidos corrosivos. 

Sistema de monitoramento da 
passagem através de sensores
indutivos sem contato mecânico
(vida útil de aproximadamente
5 milhões de ciclos);

Sistema emergencial de giro 
livre, que libera a passagem, 
possibilitando a rápida evacuação 
do local;

Características

• Desenvolvida de acordo com normas internacionais para 

uso embarcado;

• Fabricada com materiais e componentes nobres: termoplásticos 

de alta resistência mecânica e aços especiais;

• Gabarito de sustentação auto-centrante em formato de 

torre, com hastes de sustentação reforçadas e alojamento 

para rolamentos;

• Borboleta em tubo de aço carbono com os braços soldados 

diretamente no tubo central, garantindo uma geometria de 

alta resistência mecânica;

• Funções híbridas, duas formas de operação: com sistema 

mecânico (trava encerrante) e ao mesmo tempo com sistema 

eletromecânico para cobrança automática;

• Funcionamento por sistema de destravamento;

• Sentido de giro unidirecional e/ou bidirecional (saída livre);

• Sistema de rolamento inferior tipo axial com esferas de aço, 

resistente a grandes esforços horizontais e verticais;

• Mancal para rolamento superior em borracha resistente

a grandes impactos e vibrações mecânicas;

• Relógio contador mecânico de cinco dígitos ou digital

de seis dígitos;

• Todas as peças são intercambiáveis;

• Peso aproximado 25kg.

Eficiência Energética

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

Interface Eletrônica

• Configurada de acordo com as necessidades dos sistemas 

interfaceados e a sua alimentação de 12V ou 24V pode ser 

independente dos mesmos;

• Sensoriamento do giro dos braços realizado através de sensor 

indutivo (IS System);

• Integração com todos os validadores do mercado;

• Solenoides com período de ligação de 100%, garantindo 

maior durabilidade.

10 motivos para você
exigir a Nova Wolmax:

• Vedação contra líquidos e sujeira 
(Waterproof);

• Borboleta ergonômica: mais conforto
ao cobrador;

• Bicolor: fácil identificação do giro nas 
filmagens*;

• Resistência contra violações e fraudes;

• Fácil manutenção e maior durabilidade;

•  Segurança na contagem;

• Acabamento e pintura super duráveis;

• Contador mecânico ou digital;

• Sistema anti-pânico (Emergency System)*;

• Compatível com todos os validadores.

50 anos de experiência
e milhares de equipamentos instalados

*Opcional



+55 11 4674-8000
wolpac@wolpac.com.br 
São Paulo | Brasil
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A Wolpac reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. | Imagens meramente ilustrativas. | Atualização 012016.

Dimensões
 *Medidas em (mm)

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

Saiba mais em: wolpac.com.br/projetos

Marcopolo, Caio, Ciferal, Neobus, Mascarello, Comil, Grupo JSL, Viação Sambaíba, Viação Santa Brígida, Viação Urubupungá, 
Viação Gato Preto, entre outros, são clientes que escolheram a Nova Wolmax 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.
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