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Trava-Quedas Retrátil Workman Twin Leg
Foto ilustrativa de aplicação

Conectores
Sistema RFID

Absorvedor de Energia

Laterais reforçadas

Foto esquemática do
ponto de ancoragem

Capa termoplástica

Fitas com velcro para acomodar o
Trava Quedas ao Cinturão Paraquedista
e os conectores

Ponto de Ancoragem

Nome:

Trava-Quedas Retrátil Workman Twin Leg

Objetivo:

Excelente para situações de trabalho onde é necessária a menor distância possível de queda,
característica dos retráteis.
O Trava Quedas Retrátil Workman Twin Leg permite como um talabarte duplo (Y), o
deslocamento do usuário em sua área de trabalho, pois é um retrátil instalado no próprio
cinturão paraquedista e não numa ancoragem fixa, como os retráteis convencionais.

Descrição:

O Dispositivo Trava-Quedas Retrátil Workman Twin Leg é revestido externamente por material
termoplástico, com suas laterais reforçadas por material emborrachado.
Possui sistema dupla trava de engate rápido para ancoragem a argola dorsal do cinturão
paraquedista.
O dispositivo é em fita de material sintético no comprimento de 2m com absorvedor de energia.
Possui fitas de material sintético com velcro para acomodação do trava-quedas retrátil ao
cinturão paraquedista e acessório em fitas para acomodar os conectores quando o trabalhador
estiver em posição de repouso.
Possui sistema RFID de rastreabilidade para identificação e inspeção do produto.
Seus dois conectores são no formato gancho, em aço com sistema dupla trava e abertura de
65mm. Os conectores possuem sistema distorcedor de fita.
A máxima força em caso de queda é de 6kN e a máxima distância de frenagem é de 1,1m.
A sua capacidade de carga é de 100kg.

Referência:
10153904
Comprimento: 2m
3,2kg
Peso:
Modo de Uso:

Conecte o trava quedas na ancoragem dorsal do cinturão e escolha a melhor opção de trabalho
para sua atividade.

Aplicação:

Feito para todos ambientes onde haja qualquer risco de queda como: trabalhos de inspeção,
construção e manutenção em geral.

Certificações e Normas:

ABNT NBR 14.628-2010

EN 360:2002
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Produto:

Trava-quedas Twin Leg
Conectar o Trava Quedas à Argola
Dorsal do Cinturão Paraquedista

1

2

Ajustar as Fitas com velcro do Trava Quedas ao Cinturão Paraquedista

3.a

2.a

1.a

3 Vista o Cinturão Paraquedista com
o Trava Quedas

Passe a fita com velcro através das Fitas Superiores do
Cinturão Paraquedista
Posicionar a Argola Dorsal do Cinturão
2.b

Vista o Cinturão Paraquedista com o
Trava Quedas preso a Ancoragem
3.b

1.b

Feche a fita com velcro através das Fitas Superiores do
Cinturão Paraquedista

Posicione os conectores na região
peitoral

Encaixar a Argola Dorsal do Cinturão
5
Fitas com velcro para Ancoragem dos
Conectores

4

Passe as Fitas ao Cinturão Paraquedista na região peitoral

5.a

4.a

Passe a Fita pelo Cinturão no
lado direito e esquerdo

Fitas para Ancoragem dos Conectores
4.b

Foto ilustrativa com as fitas fixadas

5.b
Solte as Fitas para Ancoragem dos
Conectores
4.c

Feche o velcro da Fita
Fita do lado direito e esquedo para
Ancoragem dos Conectores

Foto ilustrativa com o
conector em repouso

Fotos de Aplicação
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