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Cintos Paraquedista
Abdominal DG 5500 02 Argolas – DG 4002

Ca. 38613

- Ponto de ancoragem 
lateral para 
posicionamento

Ca. 38613

- Ponto de ancoragem 
lateral 

Ca. 38065
- Pontos de ancoragem : 
dorsal + peitoral (dois 
laços) + lateral

- 1 fivela dupla de ajuste 
na cintura + 2 fivelas 
duplas de ajustes nas 
pernas + 2 fivelas duplas 
de ajustes na altura do 
peito

- Cinco passadores para 
fita

- Acolchoado na cintura

- Capacidade 100kg

- Uma fivela para ajuste 
na cintura

- Laços laterais para 
acomodação de 
ferramentas e acessórios 
em altura

- Tamanho: Único

-- Uma fivela para 
ajuste na cintura

- Laços laterais para 
acomodação de 
ferramentas e 
acessórios em altura

- Tamanho: Único

03 Argolas – DG 5100 03 Argolas – DG 5100 EC

Ca. 38065
- Ponto de ancoragem 
dorsal +
peitoral (dois laços) + 
lateral + ombros para 
movimentação em espaço 
confinado
- 1 fivela dupla de ajuste 
na cintura + 2 fivelas 
duplas de ajustes nas 
pernas + 2 fivelas duplas 
de ajustes na altura do 
peito

- Cinco passadores para 
fita
- Acolchoado na cintura

- Capacidade 100kg
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Cintos Paraquedista
03 Argolas – DG 6002 05 Argolas – DG 5200

- Ponto de ancoragem 
dorsal.

- 1 fivela dupla de ajuste 
na cintura + 2 fivelas 
duplas de ajustes nas 
pernas.

- 2 argolas em “D” nas 
laterais para descanso do 
talabarte quando não 
estiver em uso

- Ajuste peitoral

- Capacidade 100kg

Ca. 38065
- Ponto de ancoragem 
dorsal + peitoral + 
umbilical + lateral

- 2 fivelas duplas de 
ajustes nas pernas +  2 
fivelas de ajuste na 
cintura + 2 fivelas de 
ajuste suspensório e 
outra na lombar;

- Duas alças porta 
ferramentas

- Acolchoado nas 
pernas e cintura

- Capacidade 100kg

Ca. 38064

01 Ponto – AT 7010 01 Ponto – Athos II
7015

- Conexão dorsal, uma 
argola “D” inclinada, em 
aço

- Ajuste peitoral

- Fivelas duplas de aço para 
ajustes nas pernas e 
cintura.

Ca. 35994

- 2 pontos de conexão: 
dorsal, argola “D” 
inclinada, em aço + 
peitoral, duas alças em 
poliéster

- Fivelas duplas de aço 
para ajustes nas pernas, 
suspensórios e cintura;

- Porta ferramentas nas 
laterais – capacidade de 
5 kg.

Ca. 37975
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Cintos Paraquedista
02 Pontos – AT 7015 03 Pontos – At 7015 

A3A II

Ca. 36375

- Conexão dorsal, uma 
argola “D” inclinada, em 
aço

Ca. 36376

- Conexão dorsal, uma 
argola “D” inclinada, 
em aço; Conexão 
lateral, duas argolas 
“D” inclinada, em aço

Ca. 37977
- Conexão dorsal, uma 
argola “D” inclinada, em 
aço; Conexão peitoral, 
duas alças em poliéster ; 
Conexão lateral, duas 
argolas “D” inclinada, em 
aço

- Fivelas duplas de aço 
para ajustes nas pernas, 
suspensórios e cintura

- Conforto em espuma 
EVA, localizada na região 
lombar e pernas

- Argolas laterais para 
porta 
ferramentas/descanso 
de talabarte
- Fivelas duplas de aço 
para ajustes nas pernas e 
cintura

-- Fivelas duplas de 
aço para ajustes nas 
pernas, suspensórios 
e cintura
- Cinturão abdominal 
integrado

03 Pontos – AT7015
Athos Confort Plus

04 Pontos – Eletricista 
7030

Ca. 39539

- Conexão dorsal, uma 
argola “D” inclinada, em 
aço; Conexão peitoral, 
duas alças em poliéster; 
Conexão lateral, duas 
argolas “D” inclinadas, em 
aço; Conexão ombros, 
duas alças em poliéster

- Porta ferramentas nas 
laterais – capacidade 5 kg

- Conforto em espuma 
EVA, localizada na região 
lombar e pernas

- Fivelas duplas de aço para 
ajustes nas pernas, 
suspensórios, dorsal e 
cintura
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Talabarte
Posicionamento Corda

DG9200

- Conector classe T -16mm em aço

Talabarte Y 03 Mosq
ATYFE707

Posicionamento 
AT700AJMN

Talabarte Y 03 Mosq
ATYFT 707

Talabarte Y 03 Mosq
DG8009

- Corda poliéster alma poliamida 
12mm

- 2,00 metros de comprimento útil

02 Mosq Fita + ABS
DG 8015

- conector classe A-55mm + Conector 
classe T-16mm em aço
- Abs fita de poliéster revestido 
com plástico termo contrátil.
- 1,30 metros de comprimento útil

- Alavanca com mosquetão oval

- 2 conectores classe A-55mm em 
aço + 1 conector classe T-16mm
- Abs fita poliéster revestido com 
plástico termo contrátil

- 1,40 metros de comprimento útil

Talabarte Y 03 Mosq
DG8009

- 2 conectores classe A-55mm + 1 
conector classe T-16mm

- 1,30metros de comprimento útil

- Abs fita poliéster revestido com 
plástico termo contrátil.

- Conector classe T-17 mm + 
conector classe B-18mm oval com 
trava de rosca

- Comprimento 1,90 m

- Corda trançada poliamida de 15 
mm

- 2 conectores classe A-55mm + 1 
conector classe T-16mm

- 1,30metros de comprimento útil

- Abs fita poliéster revestido com 
plástico termo contrátil.

- 2 conectores classe A-55 mm + 1 
conector classe B-20 mm + dupla 
trava de segurança

- Comprimento 1,35 m
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Corda 12mm Aço
DH9000

Corda 12mm
AT7072C

Retrátil Cabo Aço
6/10/20m

Trava Quedas
Retrátil 

WPSAN102AA
Retrátil Fita

6m
Retrátil Fita

STF CQTQ0173

- fita de 2,5 metros
- Um conector classe T-
18mm giratório em aço 
trava dupla

- Destorcedor com giro 
360º

- Conector classe T-20mm 
em aço com trava 
automática

- Carga máx de 150 Kg

- Comprimento 6 m
em cabo de aço 

diâmetro de 5 mm

- Um conector classe T-
18mm giratório em aço 
e trava dupla;

- Comprimento 6 m
em cabo de aço 

diâmetro de 5 mm

- Um conector classe T-
18mm giratório em aço 
e trava dupla;

- Comprimento 6 m
em cabo de aço 

diâmetro de 5 mm

Cabo de Aço Inox
AT 7074 A

Cabo de Aço Inox
AT 7070 C AC

- Conector classe T-17 mm  
ponto de conexão dorsal 
ou peitoral do cinturão.

- Trava de rosca 18 mm 
ponto de conexão dorsal 
ou peitoral do cinturão.

- Extensor Fita de 
poliéster 23 cm

- Mosquetão oval de 
rosca 18 mm - ponto de 
conexão peitoral do 
cinturão.

- Um conector classe T-
16mm em aço

- Extensor Fita de 
poliéster 23 cm - cabo de aço 8 mm

- Fita plana em poliéster 
de alta resistência
- Um trava quedas em 
aço estampado 
galvanizado.

menu



Polia 
Polia Simples Alumínio

AT 5330

- Corda até 12 mm

Polia Dupla Aço
DLP002

Polia Simples Aço
DLP002

- Carga máxima 30 kN
- Altura acima de 2m
- Corda  até 12mm Ø.

- Altura acima de 2m
- Corda  até 12mm Ø.

Acessórios 
Espora ExtensivaTripé

DLTP003
Tripé

DG6000
Cadeirinha Altura

FreiosAscensor e 
Descensor

DestorcedorCorda Bombeiro 
12mm
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