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G A L A G O  H A R 3 5 T C A

ARNÊS PARA TRABALHOS SUSPENSOS 5 PONTOS DE AMARRAÇÃO
Ref.ª HAR35TCA_

Características produto

Arnês bicolor com cinto: 2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal-esternal). Cinto de estabilização com
costas e perneiras termoformadas. 2 pontos de fixação de estabilização ao trabalho (lateral). 1 ponto de
suspensão. 8 anéis de regulação, dos quais 4 automáticos. 1 mosquetão.

Correias: Poliéster.

COR
Preto-Laranja
TAMANHO
S/M/L, XL/XXL
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Utilizações produto - Riscos

 Queda

 Obras públicas / Construção civil   Segunda obra / Artesão   Indústria pesada

 Indústria ligeira   Serviços / Logística   Petrolíferas / Gás

 Indútria mineira

 Grandes deslocações verticais em instalação permanente   Grandes deslocações verticais

sobre plano incliinado   Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos

com corda   Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m   Grandes

deslocações horizontais sobre plano horizontal   Grandes deslocações horizontais sobre plano

vertical   Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m   Grandes deslocações

com ancoragens e desancoragens repetitivas   Posicionamento no posto de trabalho  

Deslocações sobre linha de vida   Resgate



DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANÇA - TEL.:+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax:+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail:information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

3

Os produtos + - Vantagens utilizador

2 anéis rápidos permitem regular ou levantar
as correias dos ombros, para obter uma
perneira EX320TCA

Apenas utilizável em diagonal para os
trabalhos de posicionamento

Confortável graças à proteção posterior e
perneiras termoformadas, com forro em
esponja e almofada de conforto

Maior conforto

2 pegas porta-acessórios integradas no cinto Ancoragem dos mosquetões, dos cabos de
segurança e das ferramentas

Anéis automáticos Colocação e regulação fáceis e rápidas

Testado a 150 kg Nenhum problema relacionado com o peso
das ferramentas transportadas ou outro
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Certificações - Normas

REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de
interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de
ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de proteção individual contra as quedas de altura – Requisitos
gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e
embalagem.

EN361 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Arneses anti-
queda

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

EN358 : 1999 Equipamento de proteção individual de manutenção no posto de trabalho
e prevenção contra as quedas de altura - Cintas e correias de manutenção no posto de
trabalho ou de retenção.

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

EN813 : 2008 Equipamento de protecção individual para a prevenção das quedas de altura -
Cintos com nadegueiras.

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

Referências

Referências Código de barras COR TAMANHO  

HAR35TCAGT 3295249193751 Preto-Laranja S/M/L 5 -

HAR35TCAXX 3295249193744 Preto-Laranja XL/XXL 5 -


