FICHA TÉCNICA
Tripé TORO
Especificações
Marca: ULTRA SAFE

Código: USTP00700300

Características
Color: Preto e vermelho
Peso: 13,8 Kg
Carga de trabalho: 136 Kg (pessoas) / 240 Kg (carga)
Carga de ruptura: 16 kN
Material: Alumínio e aço carbono
Altura mínima: 1,5 m
Diâmetro base: 1,6 m
Altura máxima: 2,15 m
Descritivo técnico
• Equipamento confeccionado com tubos em liga leve de alumínio com regulagem de 5
posições, a cada 15 cm.
• Pernas telescópicas independentes e ajustáveis por sistema de pinos com travamento
automático que proporcionam total segurança.
• Sapatas retangulares de aço com base de borracha sintética antiderrapante e orifícios que
permitem a fixação no chão através de estacas ou parafusos em superfícies não rígidas
(terra, madeira, etc.).
• Cabeçote fabricado em aço carbono com três (3) roldanas em Nylon 6 de alta resistência
para passagem de cabos de aço de guinchos resgatadores ou da corda do resgatador por
corda ÁGILE.
• Possui também três (3) olhais na parte inferior do cabeçote para fixação de sistema de
polias para uso com cordas.
Acompanha
• Fitas limitadoras de 20 mm X 5,40 metros e fivela de aço inox para limitar a abertura
das pernas
• Bolsa de Poliéster 600D para transporte.

Cabeçote do tripé

Fixação dos pinos de
ajuste de altura

Uso recomendado
Equipamento desenvolvido para uso principalmente em espaços confinados conjugado com
sistemas de blocos de polias, guinchos, guinchos resgatadores ou resgatador por corda
ÁGILE, permitem descida / subida de equipamentos, a entrada / saída e resgate, alem de
facilitar trabalhos em suspensão nos diversos setores de risco de acesso vertical.
Recomendações
• Não ultrapasse as cargas indicadas
• Leia atentamente o manual
Produtos relacionados
• Guincho cabo de aço 5 mm
• Guincho resgatador cabo de aço 5 mm
• Guincho resgatador por corda ÁGILE

Fita limitadora de abertura
das pernas
Sapatas

Tripé fechado
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FICHA TÉCNICA
VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO TRIPÉ TORO
Conceito
O tripé Toro foi projetado levando em conta conceitos de engenharia, de funcionalidade e de
segurança para o trabalhador.
Qualidade
Seu desenvolvimento foi monitorado e testado por profissionais. Na sua fabricação foram utilizadas
matérias primas da mais alta qualidade.
Resistência
Na fabricação do tripé Toro da Ultra Safe foram utilizados perfis retangulares de duralumínio.
O perfil retangular possui uma resistência 25% maior que os perfis redondos.
Praticidade
Não precisa de ferramentas para montagem ou desmontagem, o procedimento é simples e rápido.
Fácil transporte.
Pesos e dimensões
O tripé TORO da Ultra Safe é o mais leve e do mercado.
É também o de menores dimensões quando retraído para transporte
Compatibilidade
O tripé TORO pode ser utilizado indistintamente com até três guinchos montados no lado externo
proporcionando mais espaço na área de trabalho, pudendo ser eles guincho ou guincho resgatador
(ambos por cabo de aço), ou guincho resgatador por corda, operando sempre um por vez. Isto
permite acelerar o tempo de recuperação de vítimas ou de cargas em espaço confinado, pois
enquanto um sistema esta em processo de elevação, os outros dois podem estar em processo
de preparação. Também possui engates para instalação de até 3 blocos de polias com o mesmo
benefício.
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