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Centro - 

MULT1886
Trava-queda aço inox corda 
12 mm extensor fita

MULT1886A
Trava-queda aço corda 12 mm

MULT1886B
Trava-queda aço inox corda 
12 mm extensor corda 

MULT1886C
Trava-queda aço inox corda 
12 mm com mosquetão

MULT1887
Trava-queda aço para cabo 
de 8 mm

MULT1887C
Trava-queda aço inox para  
cabo de 8 mm com mosq.

MULT3104
Trava-queda aço inox corda 
12 mm extensor fita com mosq. 

MULT3105
Trava-queda aço inox corda 
12 mm extensor corda com 
mosquetão

MULT3106
Trava-queda aço corda 12 mm
com abs.

MULT2015
Trava-queda retrátil fita 2,1 m

MULT2016A
Trava-queda retrátil fita 3,3 m

MULT2016B
Trava-queda retrátil fita 6 m

MULT2016D
Trava-queda retrátil cabo de
aço 10 m

MULT2016C
Trava-queda retrátil cabo de 
aço 6,0 m 

MULT3312
Trava-queda resgatador cabo
de aço 20 m

MULT3313
Duplo trava-queda retrátil em
fita de 2,1 m com abs. 

MULT3313
Trava-queda retrátil em fita 
de 2,1 m com abs.

MULT3314
Trava-queda retrátil cabo de 
aço 15 m

MULT3315
Trava-queda retrátil cabo de
aço 20 m

MG2032
Suspensor para espaço
confinado



Centro - 

MULT1234
Cinturão pqd. abd. 

pontos de conexão

MULT1235
Cinturão pqd. abd.

06 pontos conexão

MULT2010C
Cinturão pqd. abd.
regulagem total 03 
pontos conexão 

MULT2009A
Cinturão pqd.  
regulagem total 02 
pontos conexão 

MULT1884
Cinturão pqd.
carregamento de
carga 

MULT1884B
Cinturão pqd. c/ alça
de descanso talabarte
cor vermelha

MULT1885A
Cinturão pqd. 3
meia-argolas

MULT2013
Cinturão 
Paraquedista

MULT2010B
Cinturão pqd. abd.
retardante à chama 
04 pontos conexão

MULT1237
Cinturão pqd. abd.
retardante à chama 

06 pontos conexão

MULT1891D
Cinturão pqd. abd.
retardante à chama 
ferragens dielétricas  
engate rápido 

MULT1236
Cinturão pqd. abd.
retardante à 
chama ferragens 
dielétricas 

MULT1891C
Cinturão pqd. abd.
retardante à chama 
engate rápido 04 
pontos de conexão

MULT1260
Cinturão pqd. abd.
retardante à chama c/
mosquetão engate 
rápido 

MULT1132
Cinturão pqd.
retardante à chama 
ferragens dielétricas 

MULT1133
Cinturão pqd. 
carregamento de carga 
com proteção de fivelas

MULT1242
Cinturão pqd. abd. fita
refletiva com 04 
pontos de conexão

MULT1270
Cinturão pqd. abd.
com 07 pontos 
conexão alças para 

MULT2012A
Cinturão pqd. abd.
com 05 pontos de 
conexão 

MULT2011
Cinturão pqd. abd. fita
refletiva alças para
espaço confinado com 
06 pontos de conexão

MULT1891E
Cinturão pqd. abd. 
engate rápido com 04
pontos de conexão

MULT1891
Cinturão pqd. abd.
com 04 pontos de 
conexão 

MULT2011A
Cinturão pqd. abd. 
almofada nas pernas
04 pontos de conexão 

MULT2010A
Cinturão pqd. abd. alças
para espaço confinado
com 06 pontos de  
conexão 

MULT2010
Cinturão pqd. abd.
regulagem total 04 
pontos de conexão 



Centro - 

MG4103
Linha de vida com conector
classe A de abertura 110 mm 

MULT4318
Cinto mineiro em fita poliéster
1,10 m 

MULT4319
Cinto mineiro em fita poliéster
1,30 m 

MULT1843
Cinturão abdominal eletricista

MULT1892G
Talabarte Y em fita com abs.
Gancho 55 mm 

MULT1892
Talabarte Y em fita tubular 
com abs. Gancho 55 mm 

MULT1892A
Talabarte Y em fita tubular
com abs. Gancho 55 mm e 
mosquetão oval
 

MULT1892B
Talabarte Y em corda com  
abs. Gancho 55 mm 

MULT1893
Talabarte Y em fita com abs.
Gancho 110 mm 

MULT1893B
Talabarte Y em fita tubular 
com abs. Gancho 110 mm 

MULT1893D
Talabarte Y em fita retardante
à chama com abs. Gancho de 
110 mm

MULT1892H
Talabarte Y em fita retardante
à chama com abs. Gancho de
55 mm

MULT2425
Talabarte Y em fita retardante
à chama com abs. Conectores
55 mm e 18 mm dielétrico 

MULT2426
Talabarte Y em fita aramida
com abs. Conector 55 mm 

MULT1879A
Talabarte I em fita com abs.
Gancho 21 mm

MULT1895F
Talabarte I em fita com abs.
Gancho 55 mm

MULT2212
Talabarte I em fita retardante
à chama com abs. Conector
dielétrico 

MULT0004
Talabarte para posicionamento
em corda torcida regulador
inox   

MULT0004B
Talabarte para posicionamento
em corda trançada regulador
regulador inox

MULT1880
Talabarte para posiciona-
mento em corda trançada  
regulador de distância
polímero



Centro - 

MG1889
Corda Poliamida 12 mm 

MG2040
Protetor de corda com 
velcro 70 cm.

MULT4138
Anel de ancoragem olhal 
(CELESC) 120 cm 
Azul

MULT4137
Anel de ancoragem olhal
(CELESC) 80 cm
Amarelo

MULT4139
Anel de ancoragem olhal 
(CELESC) 150 cm 
Vermelha

MG2026 MULT4321
Fita de Transposição

MG2024
Fita de ancoragemEstribo

MG2037

e 200 cm.

MG2030
Pedal regulável com fivela
para ajuste de altura

MG2035
Anel de ancoragem 60 cm,  

cm
, 160 cm e 200 

MULT4140
Anel de ancoragem com abs.:
1 m, 1,20 m e 1,80 m

MULT4135
Talabarte para ferramenta 
simples com amarração
flexível. Capacidade de 5 kg 

MULT4136
Talabarte para ferramenta 
duplo com amarração
flexível. Capacidade de 10 kg 

Cinta ergonômica abdominal
P, M, G, GG e XXG

MG0005
Mosquetão oval dupla trava. 
Kit com 5 un.

MULT5200
Mosquetão oval em aço. 
Kit com 10 un.

MG1897
Mosquetão oval dupla trava. 
Kit com 05 un. 

MG0003
Mosquetão oval tripla trava.
Kit com 05 un.

MG0004
Mosquetão pera tripla trava 
em alumínio. Kit com 05 un.

MULT5215
Mosquetão malha rápida  
rosca em aço. Kit com 20 un.

MG2023
Descensor freio 8 alumínio

MG2021
Descensor freio 8 com orelha 

MULT5104
Polia dupla em linha para 
corda ou cabo de aço de  
de até 12 mm 



Centro - 

MULT5106
Polia Alumínio para corda de 
até 12 mm

MG1817
Bolsa lona com tampa alça
nylon - 29 x 37 x 9 cm

MG1821
Bolsa em lona armazenamento 
luvas 17 x 38 x 17 cm

MG1813
Bolsa em lona para armaze- 
namento de ferramentas 
46 x 45 x 24 cm 

MG1806
Balde lona - 30 x 29 cm

MULT4213
Bolsa para transporte de 
equipamentos - 66 x 35 cm -
72 litros

MG0001
Bolsa para acondicionamento

MULT1854
Espora DT para poste de 
concreto27 x 39 x 22 cm

MULT1855
Espora para subir em poste
de madeira

MG1888
Cadeirinha assento de
suspensão

MULT4145
Cinta para içamento e 
transporte de painel solar

MULT1847 
Cinto para carpinteiro 

MULT4314
Cinto com porta catraca

MG1874
Porta-ferramentas

MULT5300
Tripé de segurança

MG5301
Carretilha com cabo de aço
25 m

MULT5213
Descensor autoblocante 
corda 10 mm até 12 mm  

MULT4322
Freio abs autoblocante em
alumínio 

MG2020
Ascensor de punho para mão  
direita

MG2020A
Ascensor de punho para mão 
esquerda

MG2019
Blocante de peito ou central 
(Croll)

MG2029
Polia de alumínio placa 
oscilante corda de até 12 mm

MG2028A
Polia dupla alumínio placa
oscilante corda de até 16 mm 

MG2028
Polia em alumínio corda de 
até 16 mm 


