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Trava Quedas Retrátil APTURA
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Conecte o olhal numa ancoragem fixa e o conector na 
ancoragem dorsal do cinto paraquedista.

OBS: A ancoragem para fixação deve resistir no míni mo 
15kN.

O Trava Quedas deve ser posicionado o mais vertical possível 
acima do usuário e o mesmo não deve utilizá-lo de forma a 
realizar um ângulo superior a 30° em relação a vertical.
Feito para o uso de apenas um usuário.

Objetivo:
É um dispositivo de segurança utilizado para proteção do trabalhador contra quedas 
em operações de  movimentação vertical ou horizontal, quando utilizado com cinturão 
de segurança paraquedista.

Descrição:

Trava Quedas Retrátil APTURA

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

ABNT NBR 14.628-2010, ANSI A10.32-2004 e OSHA.

O Dispositivo Trava Quedas Retrátil APTURA possui design robusto e resistente para 
maior duração, pois sua capa é em material termoplástico resistente.
Sua fita é em poliamida com largura de 32mm, 1,7mm de espessura e comprimento 
de 9,1m.
Na extremidade da fita existe um conector fabricado em alumínio de 19mm de 
abertura,com sistema dupla trava automática.
Seu ponto de ancoragem é um olhal permite um giro de 360° para não torcer a fita, 
além de ter um indicador de quedas, que será acionado e ficará visível avisando que o 
produto deve ser removido de serviço imediatamente.
Possui Etiquetas de identificação na parte frontal do produto, que são protegidas 
contra intempéries, valorizando assim sua vida útil.
O Dispositivo possui uma maleta para seu armazenamento e transporte. Além da 
própria fita que se conectada ao olhal serve como alça para carregamento.
Aprovado nos ensaios de condicionamento para calor, frio, umidade, poeira e óleo.

218629
9,1m
3,5Kg

Olhal para ancoragem com distorcedor de fita

Conector em alumínio com 19mm de abertura

Capa termoplástica

Fita retrátil em poliamida

Indicador de Quedas Maleta de transporte e armazenamento

Fita como alça de carregamento
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