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CONFORTO
Conheca

0 capacete

CORAZZA
COMPLETO
PARA TRABALHOS
DE PODA E CORTE
(INTO RESGATEFUOCO

ESPECiFICO PARA
BOMBEIROS
ROLLe
UMA NOVA POLIA
PARA CABOS E PERFIS
DE GRANDE DIAMETRO

S~porteno
Pos-venda

garantido
a todos os
produtosl

Praticidade e
organizay3o com
Mochila Utility

A Ultra Safe possui mais de
prod~tos em
sua hnha
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Clntos
Quatro linhas compoem 0 segmento de dntos da Ultra Safe: Torino,
Verona, Potenza e Argo. Em todas elas prevalecem os quesitos mais
importantes direcionados a seguranca e ao conforto do trabalhador.
Baseada em conceitos inovadores de tecnologia e design, a Ultra Safe
apliea em seus dntos 0 que hi! de mais modemo para estes equipamentos.
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linha Torino
• Paraquedista
completo
Peitoral
• Abdominal

.

Linha Verona
• Paraquedista
completo
• Paraquedista
para esparo
confinado
• Prote~aocontra queda
• Suspensao • Posicionamento
• Movimenta~o vertical
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• Prote~aocontra queda • Suspensiio
• Posicionamento • Movimenta~o
vertical • Espa~oconfinado

linha Potenza
• Paraquedista
com peitoral
• Paraquedista
para espaco
confinado

linha Argo
• Paraquedista
simples
• Paraquedista
com peitoral
• Prote~o contra queda
• Posicionamento • Espa~oconfinado
• Prot~ao contra queda
Foto: Elton Fagundes • AI:.~rvoStonehenge

Talabartes

Conectores, ascensores e descensores

Talabartes contra queda e para posicionamento. Produzidos em fitas de
poliester de alta tenacidade, contam, entre outras tecnologias, com sinalizacao
interna de desgaste e protecao nos aneis de conexao,

Formatos, sistemas de fechamento, diarnetro de abertura e op~oes
de subida ou descida sao caracteristicas que definem a aplica~ao
das ferragens. Pe\as essenciais para qualquer tipo de trabalho disponfveis
em uma linha ampla e completa.

Os ganchos utilizados nos talabartes contra queda possuern tamanhos de abertura
variaveis: 19 mm - 56 mm - 60 mm - 85 mm -110 mm

Ancoragens e fitas de sequranca
Linha inteiramente desenvolvida para montagens de sistemas
de ancoragem provisoria, A diversidade deste segmento proporciona
ao usuario variadas formas de se fixar em seu ponto de trabalho.

Travaquedas
Uso obrigat6rio quando houver exposi~ao a queda. 0 trava quedas
deve ser utilizado em qualquer tipo de movirnentacao vertical ou horizontal.
A Ultra Safe oferece modelos de travaquedas para uso em cordas e em cabos
de aco,

Sacolas, mochilas e organizadores
Para cabos de a~o

Polias

Tecidos resistentes a abrasao e duraveis sao utilizados nesta linha
dedicada ao armazenamento de EPI's. Diversos tarnanhos e modelos
somados a um design que privilegia a ergonomia, oferecern ao usuario
pratiddade no transporte e orqanizacao,

Formatos exclusivos, dinamicas e funcionais. Polias em modelos dupla
ou simples produzidas em a\o inox ou alumfnio, proporcionam grande
resistencia e acabamento diferenciado.
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Resgate e Espa~o Confinado

Acess6rios

Para que 0 resgate seja rapido e eficiente, 0 resgatista deve contar
com ferramentas de trabalho confiaveis, A linha de Resgate e Espaco
Confinado da Ultra Safe visa 0 suporte as operacoes de resgate e salvamento
atraves de equipamentos leves e duraveis,

Diversos acess6rios complementam a linha Ultra Safe. Equipamentos
que se agregam ao conjunto proporcionando mais sequranca e praticidade
em diversas atividades.
Mochilade
hidrata~ao

Guinchos
resgatadores

luvas tecnicas

Customiaaceo
Blocos de polias
A tecnologia dos blocos de polias esta no conjunto: costuras
com carga minima de 22 kN;cordas com sistema de capa e alma;
blocante rnecanico. mosquetao de grande abertura e de carga
elevada e polias com padrao Ultra Safe. 0 conjunto
e armazenado em uma sacola de poliester de alta tenacidade.

A Ultra Safe personaliza

seus produtos.
Ao utilizar 0 seu logotipo nos produtos, a sua empresa estara atestando 0
equipamento oferecido para seus colaboradores, agregando desta forma
confianca e responsabilidade as equipes durante e dia-a-dia no trabalho.
A personalizacao de equipamentos e realizada com aplica~ao de logotipos
atraves de silk-screen, paths (bordados) alern de varia~ao nas cores dos
tecidos quando possiveJ. Consults-nos para maiores detalhes.

Seulogo

Seulogo
Seulogo

LAN~AMENTOS 2012/2013

(into Albero e acessorios
Maxima sequranca para trabalhos

de pod a e corte de arvores

Desenvolvidopela Ultra Safe,especialmentepara atividades de arboricultura,
o cinto Albero e complementado por um conjunto completo de acesseriosque
permite a otimiza~ao desta atividade.
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Para procedimentos de resgates
executados por bombeiros,
brigadas de incendio, equipes
de resgate aereo e outros
• Totalmente ajustavel
• Extremamente

confortavel e versatil
• Ideal para poskio4

namento em suspensao
• Racksretrateis
• Acolchoamento nos
ornbros e cinturao
Disponivel em 2 tamanhos
Pesoaprox.: 2.100 9
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1 - Capacete Corazza
2 - Cintas de ancoragem
de 70 e 120cm
3 - Frei08
4 - Mosquetoes
5· Polia
6 - Par de luvas
7 - Saco pI cordim
8 - Pesode lancarnento

(into Resgate
Fuoco
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9 - Corda pi ascensao
10 - Cordim pi prussik
11 - Cordelete para lancamento
12 • Talabarte de
posicionamento requlavel
13 - Fita para portar motosserra
14 - Bolsa pI transporte do conjunto

Protetor de
corda modular
Protege a corda em
movimeoto ao loogo de
estruturas agressivas
Produzido em aco
Vendido em modulo
de 4 unidades ou unitario

Tripe Toro

Monope Lancia

Para resgate e
trabalho em espaco
confinado

Base fixa e corpo removivel

• Fabricado em
Duraluminio • Tubos
de perfil retangular
• 3 polias de Nylon de
alta resistencia • Ata
de estaiamento de 5 m
para limitar a abertura

Polia Roll C
Para deslocamento em cabos ou
perfis de ate 55 mm de dlametro

Permite a fixa~ao da base no solo
e a remocae e 0 transporte
somente do corpo.
Fabricado em aco carbona
Coluna qiratoria • Extensao
telescopica de 3 estaqios
Regulagem de altura do brace de
3 pontos • Polias de Nylon de alta

resistencia
Pesoaprox.: 12 kg
Attura livre max: 2,25 m
Area livre da base: 1.4 m
Carga de ruptura: 1500 kg

Pesoaprox.: 1480 9
Diamtero da roldana: 63 mm
Carga de ruptura: 30 kN
Velocidade max. de
deslizamento: 2 mlseg.

Pesoaprox.: 49 kg
Carga de ruptura: 2300 kg

Mochila Utility

Talabarte duplo Coda
Destinado a atividades

Corpo em Duraluminio
Roldana em Nylon de alta
resistencla a cargas e atrito

de acesso por cordas

Mochila de trabalho
porta ferramentas com

Pernascom medidas diferentes facilitam a aproxirnacao,
posicionamento e restricao no trabalho.

multiples divisoes e
organizador

interno

destacavel
Tecido:Cordurall!>500
Pesototal aprox.: 1.100 9

Placas de ancoragem
Para orqanizacao e direcionamento
de ancoragens multiples.
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Ultra Safe Comercio lmportacao

Material: aluminio

SAFE

www.ultrasafe.com.br·vendas@ultrasafe.com.br
Telefone: 11 3858 0263 • Fax: 11 3858 0867

7 furos
Carga de ruptura: 45 kN
Peso:237 9
3 furos
Carga de ruptura: 40 kN
Peso:97 9
12 furos
Carga de ruptura: 35 kN
Peso:321 g

Consulte

0

representante

do seu estado.

Exportac;ao ltda.

