Brasil

Parceiros Onde comprar

Família Do Produto

Miller SkyORB - Solução para
Enlonamento de Caminhão
Sistema SkyORB oferece ao usuário um sistema móvel
e versátil de ancoragem para retenção de queda, onde
é possível conectar-se de forma segura durante
trabalhos sobre veículos.
Ficha Técnica SkyORB
SkyORB Perguntas mais Frequentes
SkyORB - Manual de Instalação e Uso

Informações sobre Códigos e pedidos
Códigos
SORBSYS

SkyORB - Sistema de ancoragem portátil
Sistema de ancoragem portátil para caminhões

SORBCABLEKIT

Kit de reposição
Kit de reposição: inclui montagem do cabo com extremidades
suspensas, 2 absorvedores de energia, um pino e um mosquestão

Visão geral
Principais recursos
O Sistema SkyORBTM possui inúmeras características únicas:
Fácil de utilizar: Equipamento portátil capaz de proporcionar ao trabalhador uma rápida e fácil conexão ao seu sistema
retenção de queda durante trabalhos em altura;
Praticidade: O próprio veículo, através de uma de suas rodas, funciona como contra-peso;
Facilidade de transporte: O equipamento foi desenhado dentro de um conceito modular que é facilmente armado através
do uso de uma única empilhadeira.
Leveza: O equipamento pesa somente 476 Kg, o que torna o seu uso mais versátil;
Versatilidade: Com um mastro telescópico de 6 metros e um braço capaz de girar 360°, o SkyORBTM pode ser facilmente
posicionado acima da cabeça do operador a fim de diminuir a distância de queda livre e evitar a queda em pêndulo;
Segurança: Apresenta tecnologia de absorção de energia patenteada capaz de reduzir as força geradas no sistema
após uma eventual queda.
Setores/Usos recomendados
Petróleo e Gás

Transporte

Utilitários

Perigos
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Espaço Confinado

Queda de altura

Regulamentações
OSHA 1926.502 - Cumpre com as exigências da noma OSHA 1926.502 Subparte M

Informações sobre a garantia
Acreditamos honestamente que estamos colcoando no mercado produtos de segurança de extrema qualidade . Nosso
equipamentos passam por processos de fabricação e testes qualidades altamente rigorosos de forma a garantir a maior
segurança aos usuários que trabalham em altura. Nosso produtos são desenvolvidos para tolerar condições extremas de
uso porém não são indestrutíveis, o que pode acarretar em danos permanentes caso sejam utilizados de maneira
equivocada. Nossa garantia limitada de uso não se aplica a produtos que sofrem desgate natural ou sofrem tratamento
abusivo. Produtos com defeitos de fabricação estarão enquadrado nos termos de garantia até um ano após a data de
compra do produto. Quando enquadrado nos termos de garantia, a Honeywell se responsabilizará pela manutenção do
equipamento, frete e demais despesas referentes a esse processo ou eventual troca, quando aplicável. Em caso de
dúvidas, entre em contato conosco através do correio eletrônico hspmarketing@honeywell.com ou do telefone 11 - 3309
1000. as especificações do fabricante estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Especificações
Capacidade Máxima:
140 Kg (310 lbs)
Força máx.para retenção de queda
400 kg (900 lb) - 2:1 / raio máx 4,3 m.
Raio máximo:
4,3 m(360°)
Carga de teste:
8 kN (1800 lbs) na direção de queda, 5000 m/kg (36000 pés/lb)
Peso:
476,3 Kg
Altura
6,1 m
Largura:
3,38 m
Profundidade:
2,46 m

Literatura e Documentos
Ficha Técnica SkyORB
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Temporary_Anchorage_Connectors/4294977580/1046.aspx
SkyORB Perguntas mais Frequentes
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Temporary_Anchorage_Connectors/4294977608/1046.aspx
SkyORB - Manual de Instalação e Uso
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Temporary_Anchorage_Connectors/4294984774/1046.aspx
Inovador Sistema para Enlonamento de Caminho Manual de Instrues para Instalao e Uso2 ndice 1.0
Objetivo....................................................................................... 3 2.0 Condies gerais, Avisos e
Limitaes.............................................. 3 2.1 Condies gerais de proteo contra queda
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Treinamento e uso correto
Antes de utilizar este produto o usuário deverá ler com atenção o manual de instruções e receber capacitação de
profissional habilitado.

Informações adicionais
Telefone: 11 3309 1021 / 22 / 24
Endereço eletrônico: hspmarketing.br@honeywell.com

Suporte técnico
Entre em contato conosco através do correio eletrônico hspmarketing@honeywell.com
ou do telefone 11 - 3309 1000
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