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TRABALHO EM ALTURA 

Hércules ® HL40009ACT         Cinturões     

TAMANHO Único  
 
 

 

 
 

Produto certificado 

      

PONTOS DE CONEXÃO 4 

NÚMERO DE AJUSTES 4 

FIBRA Para-aramida 

COR Preto 

PESO 1,050 kg 

QUANTIDADE POR CAIXA 1 

CA 41.959 

NBR 15835/ 15836 
 
 
 
 

Cinturão Paraquedista/Abdominal, com 4 pontos  
de conexão, conforto e máxima segurança. 
 
 

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 ombros – Movimentação e espaço confinado. 
• 1 ajuste na cintura (engate rápido de aço). 
• 2 ajustes para o suspensório (fivela em aço, pintura epóxi). 
• 1 ajuste peitoral (fivela dupla em alumínio). 
• Possui indicador de impacto. 

 

ACESSÓRIOS 

• Proteção lombar com cadarço poliéster de 80 mm recoberto com tecido retardante à 
chamas. 

• Passador tipo clip para armazenamento da sobra da fita. 
• Ponto de conexão na altura dos ombros para espaço confinado. 
• Porta ferramentas. 
• Alças para acesso em espaço confinado. 
 
APLICAÇÕES IDEAIS 
• Equipamento recomendado para atividades em altura no geral (exceto resgate), onde o 

colaborador esteja em risco de queda fatal, exija posicionamento ou não. 
• Industrias no geral. 
• Construção civil. 
• Áreas com alto índice de calor (que não comprometa a integridade do usuário). 
• Atividades com solda. 

 
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. 

 

 


