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TRABALHO EM ALTURA 

Hércules ® HL01202CAH2       Cinturões     

TAMANHO Único  
 
 

 

 
 

Produto certificado 

      

PONTOS DE CONEXÃO 4 

NÚMERO DE AJUSTES 5 

FIBRA Poliéster 

COR Azul escuro e verde turquesa 

PESO 1,750 kg 

QUANTIDADE POR CAIXA 4 

CA 36.649 

NBR 15835/ 15836 
 

Cinturão paraquedista/abdominal, com quatro  
pontos de conexão, conforto e máxima proteção. 
 
DESCRIÇÃO 
• Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas. 
• Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas. 
• Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura. 
• Ponto de conexão nos ombros – Movimentação e espaço confinado. 
• 1 ajuste na cintura. 
• 2 ajustes nas pernas. 
• 2 ajustes nos suspensórios. 
• Fivelas duplas de aço com pintura epóxi. 
• Possui indicador de impacto. 
• Proteção sub-pélvica. 

ACESSÓRIOS 

• Faixas refletivas localizadas nos suspensórios na parte frontal, traseira e parte inferior. 
• Conforto lombar. 
• Passador tipo clip para armazenamento da sobra da fita. 
• Ponto de conexão na altura dos ombros para espaço confinado. 
 
APLICAÇÕES IDEAIS 
• Posicionamento em altura. 
• Retenção de queda. 
• Movimentação em espaço confinado. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
• Uso individual. 
• Utilize com dispositivos de retenção de queda. 
• Não altere as características do equipamento. 
• Mantenha-se sempre ancorado. 
• Produto aprovado para suportar até 136kg. 
• Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1. 
• Nunca se ancore em estruturas duvidosas. 
• Inspecione o cinturão diariamente. 
• Armazene o cinturão corretamente. 
• Faça a higienização sempre que necessário. 

                                     

                             

 

IMPORTANTE: Alguns produtos da linha de altura da 
Hercules estão passando por um processo de 
renovação de identidade visual, que acarretará, de 
forma gradativa, na troca de cores da matéria-prima 
(para azul marinho e turquesa). Ressaltamos que esta 
mudança não afeta as informações técnicas do 
produto. 


