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JRG RETRÁTIL VERTICAL CINTA 6MT
COM GANCHO KOMPAKT PLUS - 80336-SA
REF: 1171060080336SASF
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Descrição:
JRG retrátil com corda leve feito de fibra de corte e poliéster. A corda oferece máxima resistência e peso mínimo é até 15 vezes mais
resistente que o aço e até 40% mais resistente que as fibras de aramida. Projetado para uso vertical é ideal para uma ampla gama de
aplicações, incluindo construção e manutenção geral.

Características:
• PPE de categoria III.
• Cordão retráctil extra-leve de 6 m devido ao material da caixa de plástico endurecido.
• Fixação por mosquetão no topo (não incluído): grampo oval de aço, 3,5 mm de espessura. Abertura de 29 mm x 26mm.
• A ligação do mosquetão ao arnês é giratória, para evitar torções e tensão excessiva no cabo de aço.
• O laço de ligação ao mosquetão é protegido com um selo térmico.
• Sem absorvedor de energia.
• Punho para fácil transporte e posicionamento.
• O ângulo máximo de movimento do utilizador é de 40º, não é possível trabalhar com o dispositivo na horizontal.
• Recomendado para utilização entre -40ºC e 65ºC.
• Válido para utilização por uma única pessoa.

Materiais: Capa: Plástico endurecido; Corda: Cutfibra; Mosquetão: aço

Tamanhos disponíveis: Disponível em 6 e 15 metros

Tabelas de dados:

EN 360

EQUIPAMENTO ANTIQUEDA

Dimensões (semmosquetões)

Comprimento máximo

Largura da correia

Força de ruptura

Carga máxima de trabalho

Peso total

Unidade de embalagem

Material

Tipo

Abertura

Dimensões

Resistência

Peso

DADOS TÉCNICOS DADOS TÉCNICOS MOSQUETÃO GIRATÓRIO

220x160x70 mm

6m

20x2 mm

15 Kn

100 Kg

aprox. 1831 g

1 unidade

Aço

EN 362 Classe T

19 mm

174x22 mm

23 Kn

356 g

Ancoragem
Para ancorar ummosquetão

Mecanismo de enrolamento
na caixa

Mosquetão giratório
para ancorar o arnês


