
PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (03-Jun-2022)

FP41 - Dispositivo Anti-queda de Cabo
Retráctil 10m
Colecção:  Bloqueios de detenção de queda
Gama:  Protecção Anti-Queda
Materiais:  Corda de aço, Casco Plástico ABS, Liga de aço,
tratada pelo calor
Cartão Exterior:  3

Informação do Produto
O dispositivo anti-queda é composto por uma linha de vida retráctil feita de
cabo de arame 4.8mm que é armazenada numa bobina dentro de uma caixa
de protecção. A bobina tem uma mola que enrola o cabo e incorpora um
mecanismo de travagem de inércia, o qual permite que a linha de vida seja
lentamente extraída e recolhida automaticamente para se acomodar aos
movimentos do corpo do utilizador. Ele também é composto de um gancho
giratório com um bloqueio de segurança dupla e indicador de queda.

Bloqueios de detenção de queda
A colecção Portwest de bloqueios de protecção contra quedas automáticos
foi projectada para ser usada com todos os chicotes e conectores Portwest.
No caso de uma queda, os bloqueios automáticos de travamento de queda
travam e interrompem sua queda após uma curta distância.

Protecção Anti-Queda
A  protecção  Anti-queda  é  colocada  em  prática  para  evitar  os  riscos
associados a quedas em altura, reduzindo a força do impacto e evitando a
colisão com obstáculo/ chão e protegendo os utilizadores de áreas com
riscos de queda. A Portwest oferece uma gama completa de produtos de
protecção contra quedas.

Normas
EN 362
EN 360

Características
Força superior●

Instalação rápida e fácil●

Carga máxima avaliada 100kg●

Certificado CE●
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FP41 - Dispositivo Anti-queda de Cabo Retráctil 10m
Código de Mercadoria: 8479899790

Casa de Testes
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo Notificado Nº.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificado nº: 2777-11880-01-E04-01

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
FP41BKR Preto 34.0 33.0 23.0 4.8350 0.0258 5036108186495 15036108625328


