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Nome do produto
Cinto Paraquedista V-FORM

br 
com 

cinto abdominal
CA 40.505

Descrição Técnica

Cinturão tipo paraquedista em formato tipo "V" desenvolvido com fita de poliéster preta de 

alta tenacidade com largura de 44,5mm, espessura de 1,6mm, resistência de 26,7KN e 

aprovado para usuários de até 140Kg.

Possui ancoragem frontal, dorsal e nos ombros e lombar para posicionamento.As 

ancoragens frontais e nos ombros são feitas em laços de fita do mesmo material do 

equipamento, o tornando ainda mais leve e o engate dorsal é feito através de anel tpo D 

de aço galvanizado localizado na pad plástica traseira. As argolas lateriais para 

posicionamento são em formato D de aço galvanizado.

A regulagem e ajustes nas pernas é feita através de fivelas de engate rápido em aço 

galvanizado com tratamento anti corrosão e a regulagem na parte do suspensório é feito 

atraves de movimento para baixo para agilizar o ajuste

Possui alças laterais do cinturão abdominal para suporte de ferramentas ou ganchos. 

Possui indicador de quedas feito através de uma costura eletrônica projetada para romper-

se em situação de stress e queda

Possui fitas refletivas costuradas e de alta visibilidade

Possui porta-talabartes do tipo argolas plásticas localizado em suas laterais

Possui local apropriado para acomodação do detecto de gas Altair da MSA

Norma ABNT NBR 15.836-2010 e  15.836-2010.

formato do cinto Tipo "V". Facilidade de mobilidade

Fitas
pretas de poliéster de alta tenacidade com largura de 44,5mm, espessura de 1,6mm e 

resistência de 26,7KN

Costuras
circulares e zig zag com fio de poliamida de cor verde - contrastante com as fitas do 

cinturão para melhor visualização e inspeção

fivelas aço galvanizado com tratamento anti corrosão

elemento de engate peitoral poliester de alta tenacidade

elemento de engate dorsal Anel em D de Aço Galvanizado

elemento de engate nos ombros poliester de alta tenacidade

elemento de engate para posicionamento sim

cinto abdominal sim

Tamanho 1 10184006

Tamanho 2 10184008

Tamanho 3 10184009

Apresentação Geral

Características

Códigos

Recomendações Gerais do Fabricante

• Os cintos paraquedistas MSA não possuem prazo de validade pré - determinado, o fator determinante para o descarte dos equipamentos está 

associado as inspeções diárias e periódicas que devem ser conduzidas por profissional capacitado.

• Em caso de qualquer tipo de avaria o produto deve ser inutilizado

• Não utilie o cinto caso o indicador de queda esteja sinalizando o fato

• Ajuste corretamente todas as fitas, fivelas antes do uso. Esta ação é primordial para a segura execução das tarefas

• Armazene o cinto em local seco e sem outros objetos sobre ele.

• Evite contato com produtos químicos


