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MLS-11000
Conjunto de mola redonda sem entalhe, para pavimento, para portas até 60 Kg.
Abertura a 90º nos dois sentidos com retorno mecânico ao ponto zero.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

DIMENSÃO: ENTALHE: ACABAMENTO: APLICAÇÃO:

ø100 X 37 mm
+
ø50 X 60 mm (x2).

M11000 ou M11000A - 
Vidro de 8 a 12 mm.

CM - Cromado Mate (Aço F211).
CP - Cromado Polido (Aço F211).

MLS-11463
Mola redonda para pavimento com eixo Alemão, para portas até 60 Kg.
Abertura a 90º nos dois sentidos com retorno automático ao ponto zero.

DIMENSÃO: ENTALHE: ACABAMENTO: APLICAÇÃO:

ø100 X 37 mm. ---- CM - Cromado Mate (Aço F211).
CP - Cromado Polido (Aço F211).

MOLAS DE PAVIMENTO /

MLS-1129 Exemplo da referência completa / MLS-CM-1129D

Dobradiça Pivot com mola de pavimento com eixo a 83 mm, para portas até 60 Kg.
Abertura a 90º nos dois sentidos com retorno automático ao ponto zero.
Indicar no pedido Dir. / Esq.

DIMENSÃO: ENTALHE: ACABAMENTO: APLICAÇÃO:

165 X 60 mm. M1129 - Vidro de 8 a 
12 mm.

CM - Cromado Mate.
CP - Cromado Polido.
AP - Amarelo Polido.
ON - Oxidado Negro.
OC - Oxidado Claro.
DL - D’Line.

APLICABILIDADE DAS MOLAS DE PAVIMENTO

Largura da porta

Mín.
700 mm 850 mm 950 mm 1100 mm

Máx.
1400 mm

Peso máximo
100 Kg

Peso máximo
120 Kg

Peso máximo
150 Kg

Peso máximo
300 Kg

MLS-TS500N EN3

MLS-BTS75V EN1-4

MLS-TS500 NV EN1-4

MLS-BTS65 EN3

MLS-BTS84 EN2 EN4EN3

MLS-BTS80 EN3 EN4 EN6
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MLS-BTS65
Mola de pavimento económica DORMA para portas vaivém com duas zonas de fecho ajustáveis disponíveis, para 
porta até 100 Kg, com largura ≤ 950 mm (EN3) e ≤ 1100 mm (EN4). Montagem fácil aliada à qualidade habitual. 
Indicar no pedido eixo Francês / Alemão.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: COMPOSIÇÃO: OPÇÕES:

276 x 108 x 40 mm. EN3-SP e CP90 - Largura de porta ≤ 950 mm.

SP (sem paragem) / CP (com paragem).

- Mola.
- Eixo para mola.
- Tampa.

Gravação de 
tampa.

MLS-BTS75V
Mola de pavimento universal DORMA adequada para portas de ação simples com aberturas esquerda ou direita e para 
portas de vaivém, com folhas até 120 Kg e com largura ≤ 1100 mm (EN1-4). Velocidade e força de fecho ajustável EN1-4. 
Integra fecho hidráulico totalmente controlado e amortecimento de abertura. Indicar no pedido eixo Francês / Alemão.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: COMPOSIÇÃO: OPÇÕES:

275 x 82 x 50 mm. EN1-4-SP e CP90 - Largura de porta ≤ 1100 mm.
Outras opções de paragem sob consulta.

SP (sem paragem) / CP (com paragem).

- Mola.
- Eixo para mola.
- Tampa.

Gravação de 
tampa.

*Para mais detalhes e especificações para portas corta-fogo consultar os catálogos da marca.

*

MLS-BTS84
Mola de pavimento de dupla ação DORMA especialmente desenvolvida para portas de alumínio e vidro temperado até 100 Kg. 
Tem como função complementar o sistema oculto de fecho superior RTS. Partilha muitas das suas características com 
outros modelos DORMA mas com o beneficio de uma profundidade reduzida. Indicar no pedido eixo Francês / Alemão.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: COMPOSIÇÃO: OPÇÕES:

306 x 108 x 40 mm. EN2-SP e CP90 - Largura de porta ≤ 850 mm.
EN3-SP e CP90 - Largura de porta ≤ 950 mm.
EN4-SP e CP90 - Largura de porta ≤ 1100 mm.

SP (sem paragem) / CP (com paragem).

- Mola.
- Eixo para mola.
- Tampa.

Gravação de 
tampa.

MLS-BTS80
Mola de pavimento universal reversível para portas de ação simples e de vaivém até 300 kg. Velocidade de fecho ajustável. 
Fecho hidráulico controlado e amortecimento de abertura. Função integral de compensação de pressão, independentemente da 
temperatura. Ponto de início de retenção e retenção ajustável, com retardamento de fecho. Indicar no pedido eixo Francês / Alemão.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: COMPOSIÇÃO: OPÇÕES:

341 x 78 x 60 mm. EN3-CP75-175 - Largura de porta ≤ 950 mm.
EN4-CP75-175 - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN6-CP75-175 - Largura de porta ≤ 1400 mm.

- Mola.
- Eixo para mola.
- Tampa.

Gravação de 
tampa.

MLS-8610
Mola de pavimento hidráulica MUSTAD, estreita, para portas de ação simples com abertura até 180º. Com paragem 
a 90 ou 105º, consoante modelo. 
Pesos de porta máximos de 40 Kg para F0, 70 Kg para F1, 100 Kg para F2 e 150 Kg para F3.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: COMPOSIÇÃO: OPÇÕES:

272 x 83 x 50 mm. F0-SP e CP90 - Porta interior máx. 800 x 2000 e exterior máx. 650 x 2000 mm.
F1-SP e CP90 - Porta interior máx. 900 x 2200 e exterior máx. 800 x 2200 mm.
F2-SP e CP90 - Porta interior máx. 1000 x 2300 e exterior máx. 900 x 2300 mm.
F3-SP e CP90 - Porta interior máx. 1200 x 2400 e exterior máx. 1000 x 2400 mm.

SP (sem paragem) / CP (com paragem).

Mola.
Eixo francês.
Tampa.

Gravação de 
tampa.

MLS-8660
Mola de pavimento hidráulica MUSTAD, larga, recomendada para portas de vidro de dupla ação, fornecida sem tampa. 
Abertura até 180º, Com paragem a 90 ou 105º, consoante modelo.
Pesos de porta máximos de 40 Kg para F0, 70 Kg para F1, 100 Kg para F2 e 150 Kg para F3.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: COMPOSIÇÃO: OPÇÕES:

260 x 130 x 50 mm. F0-SP e CP90 - Porta interior máx. 800 x 2000 e exterior máx. 650 x 2000 mm.
F1-SP e CP90 - Porta interior máx. 900 x 2200 e exterior máx. 800 x 2200 mm.
F2-SP e CP90 - Porta interior máx. 1000 x 2300 e exterior máx. 900 x 2300 mm.
F3-SP e CP90 - Porta interior máx. 1200 x 2400 e exterior máx. 1000 x 2400 mm.

SP (sem paragem) / CP (com paragem).

Mola.
Eixo francês.

Tampa.
Gravação de 
tampa.
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MLS-TS500N-EN3
Mola de pavimento hidráulica GEZE, para portas com largura máxima de 950 mm, com um peso ≤ 100 Kg.
A velocidade de fecho e a acção de bloqueio hidráulico pode ser ajustadas. A verificação encosto fixo impede a 
abertura descontrolada da porta e evita danos. A baixa altura é um benefício em novas construções ou remodelações.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: COMPOSIÇÃO: OPÇÕES:

278 x 82 x 42 mm. EN3-CP85-120 - Largura de porta ≤ 950 mm.
Outras opções sob consulta.

SP (sem paragem) / CP (com paragem).

- Mola.
- Eixo para mola.
- Tampa.

Gravação de 
tampa.

MLS-TS500-NV
Mola de pavimento hidráulica GEZE, para portas com largura máxima de 1100 mm, com um peso ≤ 150 Kg.
A força e velocidade de fecho e a acção de bloqueio hidráulico podem ser ajustadas. A verificação encosto fixo impede a 
abertura descontrolada da porta e evita danos. A baixa altura é um benefício em novas construções ou remodelações.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: COMPOSIÇÃO: OPÇÕES:

278 x 82 x 42 mm. EN1-4-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
Outras opções sob consulta.

SP (sem paragem) / CP (com paragem).

- Mola.
- Eixo para mola.
- Tampa.

Gravação de 
tampa.

MLS-BTS80

MLS-BTS84
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MLS-ITS96
Mola aérea oculta DORMA com guia deslizante, com corpo e guia tão compactos que se podem instalar de forma 
oculta na porta e no aro. Oferece a qualidade habitual, facilidade de utilização e ampla gama de funções. Graças às 
suas dimensões reduzidas pode ser instalada em quase todas as portas com espessura até 40 ou 50 mm.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: OPÇÕES:

277 x 32 x 42 mm.

291 x 39,5 x 51 mm.

EN2/4-GN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm e 130 Kg.
EN2/4-GR-CP80-120  - Largura de porta ≤ 1100 mm e 130 Kg.

EN3/6-GN-SP - Largura de porta ≤ 1400 mm e 180 Kg.
EN3/6-GR-CP80-120  - Largura de porta ≤ 1400 mm e 180 kg.

GN-SP (guia normal sem paragem) / GR-CP120 (guia retenção com paragem 120º).

Outras opções 
sob consulta.

*Para mais detalhes e especificações para portas corta-fogo consultar os catálogos da marca.

*

MOLAS AÉREAS /

APLICABILIDADE DAS MOLAS AÉREAS

Largura da porta

Mín.
700 mm 950 mm 1100 mm 1250 mm 1400 mm

Máx.
1600 mm

Peso máximo
130 Kg

Peso máximo
180 Kg

MLS-TS73V EN2-4

MLS-ITS96 EN2-4

MLS-ITS96 EN3-6

MLS-TS91 EN3

MLS-TS90i EN3/4

MLS-RTS85 EN3 EN4

MLS-TS71 EN3/4

MLS-TS68 EN2/3/4

MLS-TS92 EN1/4

MLS-TS93 EN2-5 EN5-7

MLS-TS83 EN3-6 EN7

MLS-TS971 EN2-4

EN5

MLS-TS1500 EN3-4

MLS-TSCOMPAKT EN2/3/4



O.5CATÁLOGO GERAL 2017 /  MOLAS

MLS - MOLAS
CATÁLOGO GERAL 2017

*Para mais detalhes e especificações para portas corta-fogo consultar os catálogos da marca.

MLS-TS68
Mola aérea DORMA com braço normal, económica, para portas normais. Instalação universal adaptável a diversos 
tamanhos de porta, sem necessitar de placa de montagem. A força de fecho é ajustável variando a posição de apoio do 
braço e/ou do corpo, velocidade de fecho regulável em duas zonas diferentes mediante 2 válvulas independentes.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES::

220 x 45 x 53,5 mm. EN2/3/4-BN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN2/3/4-BR-CP150 - Largura de porta ≤ 1100 mm.

BN-SP (braço normal sem paragem) / BR-CP (braço retenção com paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
LP - Lacado Preto.
CA - Lacado Castanho.

Outras opções 
sob consulta.

MLS-TS71
Mola aérea DORMA com braço normal, da série Classic Line para portas normais interiores. Instalação fácil e 
rápida, com ajuste da força adaptado à largura da porta através da rotação da chapa de apoio.
Velocidade de fecho regulável em duas zonas diferentes mediante 2 válvulas independentes.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

232 x 45 x 68 mm. EN3/4-BN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN3/4-BR-CP150 - Largura de porta ≤ 1100 mm.

BN-SP (braço normal sem paragem) / BR-CP (braço retenção com paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
LP - Lacado Preto.
CA - Lacado Castanho.

Outras opções 
sob consulta.

MLS-TS73V
Mola aérea DORMA com braço normal, de fácil instalação, económica. Especialmente desenvolvida para portas interiores, 
incluindo portas corta fogo, é a solução universal para portas com design e estilos distintos. Amortecimento de abertura 
integral, força de fecho regulável, velocidade de fecho ajustável em duas zonas diferentes e encosto final regulável.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

225 x 40 x 60 mm. EN2-4-BN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN2-4-BR-CP150 - Largura de porta ≤ 1100 mm.

BN-SP (braço normal sem paragem) / BR-CP (braço retenção com paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.

Outras opções 
sob consulta.

*

MLS-TS83
Mola aérea DORMA com braço normal fruto de anos de experiência, alia conveniência do utilizador com excelente 
versatilidade. Pode ser ajustada para se adaptar a quase todos os tipos de porta.
Pode até ser fornecidos com protecção anti corrosão adicional para aplicações expostas ou em condições agressivas.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

245 x 46 x 60 mm. EN3-6-BN-SP - Largura de porta ≤ 1400 mm.
EN3-6-BR-CP150 - Largura de porta ≤ 1400 mm.
EN7-BN-SP - Largura de porta ≤ 1600 mm.
EN7-BR-CP150 - Largura de porta ≤ 1600 mm.

BN-SP (braço normal sem paragem) / BR-CP (braço retenção com paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
LP - Lacado Preto.

Outras opções 
sob consulta.

MLS-TS90i (Impulse)
Mola aérea DORMA com guia deslizante. Combina superioridade tecnológica com design de vanguarda 
e funcionalidade. Usa o eixo em forma de coração “Cam action” e é versátil na instalação com as suas 
funcionalidade inerentes, é ideal para virtualmente qualquer aplicação.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES::

246 x 46 x 57 mm. EN3/4-GN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN3/4-GN-CP145 - Largura de porta ≤ 1100 mm.

GN-SP (guia normal sem paragem) / GN-CP (guia normal com acs. de paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
LP - Lacado Preto.

Dispositivo de
retenção para 
guia.
Outras opções 
sob consulta.

*

MLS-TS91
Mola aérea DORMA com guia deslizante. Foi projetada especialmente para aplicações interiores e constitui o 
complemento perfeito à TS 93. Tem o mesmo Contur design e oferece a mesma facilidade de utilização graças 
ao eixo em forma de coração “Cam action”.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

267 x 47 x 65 mm. EN3-GN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN3-GN-CP75-150 - Largura de porta ≤ 1100 mm.
Outras opções sob consulta.

GN-SP (guia normal sem paragem) / GN-CP (guia normal com acs. de paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
LP - Lacado Preto.

Outras opções 
sob consulta.
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MLS-RTS85
Mola hidráulica DORMA para montagem oculta no aro da porta, solução para situações onde é necessário controlar 
a porta sem perturbar a estética da porta. Uma linha completa de acessórios está disponível para acomodar 
praticamente qualquer porta e qualquer configuração do aro.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

306 x 108 x 40 mm. EN3-SP - Largura de porta ≤ 950 mm.
EN4-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN5-SP - Largura de porta ≤ 1250 mm.
Paragem opcional a 90 ou 105º para todas as forças.

SP (sem paragem) / CP (com paragem).

---- Outras opções 
sob consulta

MLS-TS1500
Mola aérea GEZE TS 1500 com braço articulado para portas até 1100 mm.
Velocidade de fecho e golpe final ajustáveis. A força de fecho é variável EN3/4 para portas até à largura da folha de 950 
ou 1100 mm girando simplesmente o bloco de apoio. Pode ser usado Dir. / Esq. sem conversão.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

177 x 50 x 39 mm,
sem braço.

EN3-4-BN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN3-4-BR-CP70-150 - Largura de porta ≤ 1100 mm.

BN-SP (braço normal sem paragem) / BR-CP (braço retenção com paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
LP - Lacado Preto.
DR - Dourado.
BZ - Bronze.

Gravação de 
tampa.
Braço de retenção 
70-150º.

MLS-TS92
Mola aérea DORMA com guia deslizante. Foi projetada especialmente para aplicações interiores e constitui o 
complemento perfeito à TS 93. Tem o mesmo Contur design e oferece a mesma facilidade de utilização graças 
ao eixo em forma de coração “Cam action”.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

267 x 47 x 65 mm. EN1/4-GN-SP - Largura de porta ≤ 950 mm.
EN1/4-GN-CP75-150 - Largura de porta ≤ 950 mm.

GN-SP (guia normal sem paragem) / GN-CP (guia normal com acs. de paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
LP - Lacado Preto.

Outras opções 
sob consulta.

MLS-TS93
Mola aérea DORMA com guia deslizante. Fornece uma solução arquitetónica de grande qualidade. O eixo em forma de 
coração “Cam action” garante uma abertura sem precedentes. O Contur design oferece um estilo único com fixações 
ocultas. Temos ainda altura ajustável, retardamento de fecho como padrão e instalação rápida.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

275 x 53 x 60 mm. EN2-5-GN-SP - Largura de porta ≤ 1250 mm.
EN2-5-GN-CP75-150 - Largura de porta ≤ 1250 mm.
EN5-7-GN-SP - Largura de porta ≤ 1600 mm.
EN5-7-GN-CP75-150 - Largura de porta ≤ 1600 mm.

GN-SP (guia normal sem paragem) / GN-CP (guia normal com acs. de paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.

Outras opções 
sob consulta.

MLS-TS97
Mola aérea DORMA com guia deslizante, de fecho hidráulico com acionamento por “Cam action” e Contur design.
Projecção do corpo de 37mm, a mesma largura da guia. Força de fecho ajustável, velocidade de fecho e encosto 
final reguláveis. Incluí guia deslizante e limitador de abertura.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES:

340 x 37 x 49 mm. EN2-4-GN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
Paragem opcional através de acessório.

GN-SP (guia normal sem paragem) / GN-CP (guia normal com acs. de paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
IE - Inox Escovado.

Dispositivo de
retenção para 
guia

Outras opções 
sob consulta

*

*

*

*Para mais detalhes e especificações para portas corta-fogo consultar os catálogos da marca.

MLS-TSCOMPAKT
Mola aérea DORMA com opção de braço normal ou com paragem. Pode ser utilizada universalmente em todos os tipos de 
portas comuns. É particularmente rápida e fácil de instalar e não requer uma placa traseira de montagem.  
Deslocando o corpo da mola selecionamos a força de fechamento para se adequar a vários tamanhos de porta.

DIMENSÃO: FORÇA / PARAGEM: ACABAMENTO: OPÇÕES::

205 x 46 x 40 mm. EN2/3/4-BN-SP - Largura de porta ≤ 1100 mm.
EN2/3/4-BR-CP150 - Largura de porta ≤ 1100 mm.

BN-SP (braço normal sem paragem) / BR-CP (braço retenção com paragem).

PT - Prata.
LB - Lacado Branco.
LP - Lacado Preto.
CA - Lacado Castanho.

Outras opções 
sob consulta.
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MLS-TS68

MLS-TS73V

MLS-ITS96

MLS-TS91



SEDE
Arménio Freitas Camões, Lda. 
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105
4445-403 Ermesinde
Portugal

GPS: N 41.20292°   W 8.54305°

T. (+351) 224 220 220 / 224 222 616
 (+351) 229 749 453 / 229 749 454
F. (+351) 224 228 919
M. (+351) 915 194 520
E. comercial@afcamoes.com
S. www.afcamoes.com

FILIAL 
Travessa da Virela, 151 - Susão
4440-728 Valongo
Portugal

©2
01

7 
- M

LS
-M

ol
as

 P
T 

V1
 |

 d
es

ig
n@

af
ca

m
oe

s.
co

m

As informações técnicas incluídas neste catálogo podem não corresponder precisamente às cores reais, medidas e dimensões. Com o sentido de constante 
melhoria e inovação, reservamos o direito de proceder a alterações e disponibilidade dos produtos presentes neste catálogo sem aviso prévio.
Todas as medidas estão em milímetros.
Não nos responsabilizamos por qualquer erro de impressão durante a finalização deste catálogo.
É proibida a reprodução parcial ou integral deste catálogo.
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