
Brasil Parceiros Onde comprar

  Códigos

51/7FT-POR Tripé Miller
Tripé de Alumínio de Alta Resistência; 2,1m

Informações adicionais

Telefone: +55 11 3309-1100 Fax: +55 11 3309-1105 E-mail: Vendas.Br@sperianprotection.com

Informações sobre Códigos e pedidos

Agricultura Mineração Órgãos Públicos Transporte

Espaço Confinado Queda de altura

Principais recursos

Construção leve e em alumínio de alta resistência;

Suporta até 22kN de empuxo vertical;

Pernas ajustáveis com pinos de pressão integral, ideal para superfícies irregulares;

Travamento de pernas independentes mantém as pernas bem firmes no lugar;

A corrente de segurança e o tripé com sapatas de borracha e borda serrilhada impedem o deslizamento em condições de
gelo;

Disponível com fita refletivas.

Setores/Usos recomendados

Perigos

Regulamentações

Atende as normas OSHA, ANSI e CSA aplicáveis.

Informações sobre a garantia

Visão geral

Tripé Miller
Família Do Produto

Conector de ancoragem para espaço confinado e
sistemas de resgate específicos.
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Nós sinceramente acreditamos que nossos equipamentos de proteção são os melhores do mundo. Nossos produtos
suportam a rigorosos testes para que você confie e saiba que o equipamento de proteção contra queda é fabricado com
base nas mais rigorosas normas. Os produtos da Miller são testados para resistir ao uso, mas não são indestrutíveis e
podem se danificar por mau uso. Nossa garantia não se aplica a uso inadequado do produto. Caso algum defeito seja
identificado no seu funcionamento ou materiais e, estando no período de garantia, nós vamos reparar ou substituir o
produto sem nenhum ônus. Se uma substituição é necessária e seu produto for obsoleto, ele será substituido por um
produto equivalente.

Fichas de Especificação

Para fichas completas de especificação de engenharia, consulte a seção de fichas em downloads e documentação

Especificações

Recomenda-se o treinamento apropriado do produto e treinamento de proteção contra queda do profissional. Consulte as
Instruções de Uso do Produto, anexadas aos produtos.

Treinamento e uso correto

Telefone: Fax: +55 11 3309-11000 e-mail: +55 11 3309-1105 Vendas.Br@sperianprotection.com

Informações adicionais

Telefone: +55 11 3309-1100 Fax: +55 11 3309-1105 E-mail: Vendas.Br@sperianprotection.com

Suporte técnico
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Tripé Miller
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