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Trava-quedas HCA200

Categorias de Produtos: Hércules, Trava-quedas
Página do produto:
https://1000marcassafetybrasil.com.br/produto/trava-quedas-hca200-2/

Resumo do produto
Trava-quedas retrátil, com cabo de 20 metros, projetado para te proteger em
qualquer situação e níveis de risco.
Ideal para trabalhos com diferença de nível onde haja risco de queda e necessite
de movimentação horizontal e vertical. O equipamento de cabo em Technora é
indicado para áreas classificadas como petroquímicas, plataformas de petróleo e
transportadoras de combustível.
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Cabo/ Bitola medindo 4,8 mm. Possui conector classe T com giro de 360° e
indicador de estresse. Com caixa de alumínio fundido com pintura epóxi e alça em
aço inox.
Possui mola de amortecimento, conector classe B na alça e sistema interno para
amortecimento de energia da queda.
CA: Conjugado com o Cinto de Segurança.
Produto disponível em três opções:
• Trava-quedas HCA200AI: Cabo em Aço inox
• Trava-quedas HCA200T: Cabo em Technora

Descrição do Produto
Trava-quedas retrátil, com cabo de 20 metros, projetado para te proteger em
qualquer situação e níveis de risco.
Ideal para trabalhos com diferença de nível onde haja risco de queda e necessite
de movimentação horizontal e vertical. O equipamento de cabo em Technora é
indicado para áreas classificadas como petroquímicas, plataformas de petróleo e
transportadoras de combustível.
Cabo/ Bitola medindo 4,8 mm. Possui conector classe T com giro de 360° e
indicador de estresse. Com caixa de alumínio fundido com pintura epóxi e alça em
aço inox.
Possui mola de amortecimento, conector classe B na alça e sistema interno para
amortecimento de energia da queda.
CA: Conjugado com o Cinto de Segurança.
Produto disponível em três opções:
• Trava-quedas HCA200AI: Cabo em Aço inox
• Trava-quedas HCA200T: Cabo em Technora
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