
Brasil Parceiros Onde comprar

  Códigos

1018033-BR Cinto Titan Vertical
Cinto paraquedista com 5 pontos de conexão

Informações adicionais

Leia e compreenda o manual de instruções deste equipamento antes de utilizá-lo.

Informações sobre a embalagem

Embalagem única.

Informações sobre Códigos e pedidos

Petróleo e Gás Utilitários Energia Eólica

Queda de altura

Principais recursos

Cinto 1018033-BR é confeccionado em cinta de poliéster. Possui 5 pontos de conexão: uma argola en D dorsal, uma peitoral,
2 laterais e uma umbilical para operações de resgate e posicionamento. As fivelas são de engate rápido nas pernas e  e
duplo encaixe no peito para melhor ajuste do equipamento ao corpo do usuário. Esse equipamento é indicado para trabalhos
de acesso por corda e trabalhos de escala de torres.

Setores/Usos recomendados

Perigos

Regulamentações

ABNT NBR 15836 - Cinto de segurança tipo paraquedista

ABNT NBR 15835 - Talabarte de posicionamento e restrição

Visão geral

Cinto Titan Vertical
Família Do Produto

Cinto 1018033-BR confeccionado em cinta de poliéster
com 5 pontos de conexão: uma argola en D dorsal, uma
peitoral, 2 laterais e uma umbilical para operações de
resgate e posicionamento.
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CA 36.639 -

Fita:

Poliéster 45 mm

Pontos de conexão:

5 (uma argola en D dorsal, uma peitoral, 2 laterais e uma umbilical para operações de resgate e posicionamento)

Fivelas nas pernas:

de engate rápido

Fivelas no peito:

de duplo encaixe

Carga máxima de trabalho:

400 lb (181,4 kg)

Resistência mínima da fita:

5.000 lb (22 kN)

Resistência mínima do anel em D:

5.000 lb (22 kN)

Resistência Mínima das fivelas:

4.000 lb (18 kN)

Especificações

FT_-_Cinto_Titan_1018033-BR_-_P_-_3901Rev03_-_10092015
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Full_Body_Harness/4294996363/1046.aspx

Ficha Técnica - Cinto Titan Vertical 1018033-BR

Literatura e Documentos

É muito importante que o usuário seja treinado, leia e compreenda as informações do manual de instruções antes de usar
este equipamento.

Treinamento e uso correto

Entre em contato conosco através do telefone +55 11 3309 1000+55 11 3309 1000 ou
hspmarketing.br@honeywell.com

Suporte técnico
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Cinto Titan Vertical
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