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Hércules® HLA020

MATÉRIA PRIMA Fita em poliéster

COMPRIMENTO TOTAL 75 cm

COMPRIMENTO DISTANCIADOR 30 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 1

NORMA QUE ATENDE NR33

DESCRIÇÃO
 · Suporte especifico para acesso e resgate em espaço confinado 

 · 2 mosquetões em aço e trava dupla em uma extremidade com 
abertura 20 mm

 · Argola em “D” em aço forjado na outra extremidade

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos 

trabalhadores que executam atividades de acesso vertical a espaços 
confinados

 · Utilizado com cinto de segurança modelo paraquedista com alças para 
trabalhos em espaço confinado (Modelos disponíveis sob consulta no 
catálogo de proteção contra quedas)

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
 · Antes da utilização do equipamento, recomenda-se que seja realizada uma 

inspeção em toda sua estrutura

 · Verificar as condições das partes abaixo, caso o equipamento apresente 
qualquer item citado, o mesmo deverá ser descartado

Cadarço:

 · Furos

 · Cortes

 · Sujeiras impregnadas

 · Corrosão por substâncias químicas

 · Costuras rompidas

 · Cadarço desgastado (fibras soltas)

Partes metálicas (fivelas, argolas etc.):

 · Trincas

 · Sinais de corrosão

 · Amassados

 · Anormalidades no funcionamento

Suporte para ancoragem

Acesso e Resgate

HLA020
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Hércules® HLA020KV

MATÉRIA PRIMA Fita em para-aramida

COMPRIMENTO TOTAL 75 cm

COMPRIMENTO DISTANCIADOR 29 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 1

NORMA QUE ATENDE NR33

DESCRIÇÃO
 · Suporte especifico para acesso e resgate em espaço confinado 

 · 2 mosquetões em aço e trava dupla em uma extremidade com 
abertura 20 mm

 · Argola em “D” em aço forjado na outra extremidade

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos 

trabalhadores que executam atividades de acesso vertical a espaços 
confinados

 · Indicado para atividades com solda

 · Utilizado com cinto de segurança modelo paraquedista com alças para 
trabalhos em espaço confinado (Modelos disponíveis sob consulta no 
catálogo de proteção contra quedas)

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
 · Antes da utilização do equipamento, recomenda-se que seja realizada uma 

inspeção em toda sua estrutura

 · Verificar as condições das partes abaixo, caso o equipamento apresente 
qualquer item citado, o mesmo deverá ser descartado

Cadarço:

 · Furos

 · Cortes

 · Sujeiras impregnadas

 · Corrosão por substâncias químicas

 · Costuras rompidas

 · Cadarço desgastado (fibras soltas)

Partes metálicas (fivelas, argolas etc.):

 · Trincas

 · Sinais de corrosão

 · Amassados

 · Anormalidades no funcionamento

Suporte para ancoragem

Acesso e Resgate

HLA020KV


