
Talabartes e Cinturões Pára-quedistas
[Fácil colocação, confortáveis e resistentes!]
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[Modelos dos Cinturões]
Cinturão Pára-quedista com 1 Argola (anel D)
Possui 1 argola ajustável.

Cinturão Pára-quedista com 3 Argola (anéis D)
Possui 1 argola ajustável e 2 argolas para posicionamento.

Cinturão Pára-quedista com 4 Argola (anéis D)
Possui 1 argola ajustável, 2 argolas para posicionamento e 1 argola peitoral.

Cinturões Pára-Quedistas
Oferecem proteção e conforto para trabalho em  
alturas ou espaços confinados. 

[Características dos Cinturões]
• Sendo confeccionados em polyester, os Cinturões da MSA proporcionam  
 ao mesmo tempo, leveza e alta resistência em situações que incluem:  
 detenção de queda,posicionamento no trabalho, subida e descida em  
 escadas, salvamento/resgate, entre outras;
• Os Cinturões da MSA foram ergonomicamente projetados para  
 vestir o tronco, mantendo-o ereto e distribuindo a força da queda  
 para a região sub-pélvica, distribuindo o peso em caso de queda ;
• São produzidos em tamanho padrão, sendo ajustáveis de acordo com a  
 necessidade do usuário;
• Todas as argolas e fivelas são produzidas em aço forjado e as fitas  
 de polyester possuem costuras reforçadas, garantindo a segurança  
 dos Cinturões MSA;
• Todos os modelos de Cinturão e Talabartes da MSA atendem  
 plenamente a norma NBR 11370:2001. 

[Benefícios dos Cinturões]
• Tiras em cores contrastantes, facilitando o seu manuseio;
• Apresentam resistência a produtos químicos e intempéries;
• Todos os cinturões MSA permitem a utilização com todos os modelos  
 de Talabartes MSA.

Cinturão pára-quedista 3 argolas
 C.A. 10137 (Cod. 278445)

Cinturão pára-quedista 1 argola
 C.A. 10138 (Cod. 278019)

Cod. 278341
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Cinturão pára-quedista 4 argolas
 C.A. 10137 (Cod. 278341)

Talabartes
Segurança na hora em que o usuário mais precisa!

[Benefícios dos Talabartes]
• Além da segurança contra quedas, os Talabartes da MSA apresentam  
 alta resistência a produtos químicos e intempéries.

[Características dos Talabartes]
• Os talabartes da MSA são produzidos com materiais de alta qualidade  
 para proporcionar plena segurança nos trabalhos em alturas e espaços  
 confinados;
• Todos os Mosquetões são de aço forjado e possuem trava de segurança.  

[Modelos dos Talabartes]

Cod. 278413

Talabarte em corda de naylon retorcida

• Resistente à abrasão; 
• Com 2 metros de comprimento; 
• Indicado para posicionamento.

Talabarte em fita de polyester, com 2 
mosquetões e absorvedor e energia

• Com costuras reforçadas nas laterais; 
• Possui alta resistência à tração; 
• Amortecimento da queda.

Cod. 278446

Talabarte em fita de polyester, com 2 
mosquetões

• Com costuras reforçadas nas laterais; 
• Possui alta resistência à tração.

Cod. 278336

Cod. 278446

Cod. 278336

Cod. 278413



Nota: Este folheto contém informações gerais 
sobre Talabartes e Cinturões Pára-quedista MSA. Os 
equipamentos somente devem ser usados por pessoal 
treinado, com pleno conhecimento de usos , aplicações 
e limitações. As instruções que acompanham os 
equipamentos devem ser lidas e observadas. Para mais 
detalhes, consulte a MSA do Brasil. PAIXÃO POR SEGURANÇA
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Cinturões Pára-quedista 
Referência Descrição
278019 Cinturão Pára-quedista com 1 Argola (anel D)
278445 Cinturão Pára-quedista com 3 Argolas (anéis D) 
278341 Cinturão Pára-quedista com 4 Argolas (anéis D) 

Todas as embalagens são fornecidas individualmente.

[Informações para Pedidos]

Talabartes
Referência Descrição
278336 Talabarte em fita de polyester, com 2 mosquetões 
278446 Talabarte em fita de polyester, com 2 mosquetões e 
 absorvedor de energia  
278413 Talabarte em corda de nylon retorcida 

O Mosquetão é um elemento conector, metálico, com trava de 
segurança dupla, para engate do cinturão de segurança a um  
dispositivo de posicionamento, retenção ou limitação de queda.

Os Mosquetões de fechamento automático com dupla trava e 
auto bloqueio são cobertos de zinco e são altamente resistentes 
à corrosão. 

[Mosquetão]
Mosquetões com 
dupla trava e fechamento automático.

Possuem resistência de 3,600 libras (1,633 kg) e tem uma força 
mínima de rompimento de 5,000 libras (2,268 kg). Cumprem 
com as normas ANSI Z359.1 e as regulamentações da OSHA.


