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Arnês FLEXA Arnês FLEXA Arnês FLEXA

Maior flexibilidade 
para um conforto 
superior

Concebida para os utilizadores mais exigentes, a nova gama de 
arneses FLEXA alia segurança e conforto. 
Graças às ombreiras em correias elásticas e às argolas de articula-
ção, o utilizador beneficia de uma grande liberdade de movimentos. 

A gama FLEXA está disponível com 3 tipos de fecho para um ajuste 
preciso e prático do arnês:

Fivelas Padrão Fivelas Automáticas Fuzilhão de Fivela

Também se encontra disponível um cinto rotativo com D de 
ajuste especificamente adaptado para trabalhos em suspensão.

As múltiplas regulações permitem uma repartição perfeita do 
peso do arnês por todo o corpo, o que aumenta o conforto do 
utilizador e reduz o cansaço.

Especificações:

Capacidade : 140 kg

Grelha de selecção:

Temperaturas autorizadas : de -35°C a +57°C

Materiais : 
Peças metálicas: Aço galvanizado branco
Correias vermelhas e correia cinzenta: Poliéster (Resistência: 26 kN)
Correia elástica: Poliamida e borracha (Resistência: 22 kN)
Costuras: Poliéster (>0, 6N/Tex)
Acolchoado: Espuma Vinílica Acetinada revestida com Poliamida 
+ Uretano
Placa dorsal: Polietileno

Normas : 
Em conformidade com as normas EN361:2002 e EN358:2002

A gama FLEXA dispõe também dos arneses seguintes :

AB101E
• 1 D dorsal
• Ajuste das ombreiras e     
 das correias das coxas

• Placa dorsal com 
 absorção de energia

• Peso : 1,060 kg
• CE EN361:2002

AB102E
• 1 D dorsal, 2 D laterais
• Ajuste das ombreiras e 
 das correias das coxas

• Placa dorsal com 
absorção de energia

• Peso : 1,205 kg
• CE EN361:2002

AB113E
• 1 D dorsal, 1 D lateral
• Regulação múltipla 
• Placa dorsal com 
 absorção de energia

• Peso : 1,165 kg
• CE EN361:2002

AB113EA
• 1 D dorsal, 1 D lateral
• Fivelas automáticas 
• Regulação múltipla
• Placa dorsal com 
 absorção de energia

• Peso : 1,395 kg
• CE EN361:2002

Para qualquer informação adicional, não hesite em contactar o nosso 
Serviço de Apoio ao Cliente ou o seu representante Capital Safety.

A
L
T
U

R
A

 -
 M

PESO - KG

A01FLEXACBPT Ind. 0

A Capital Safety brand

Capital Safety :
Norte da Europa : +44 (0) 1928 571324 • csgne@capitalsafety.com
Europa, Médio Oriente, África : +33 (0) 497 10 00 10 • information@capitalsafety.com
www.capitalsafety.com



Ombreiras elástica
Grande liberdade de 
movimentos e conforto 
melhorado

As “vantagens” da gama FLEXA com cinto

Referência Ta-
man-

ho

Peso

AB126326 S 2,38 kg
AB126336 M/L 2,42 kg
AB126346 XL 2,46 kg
AB127324 S 2,74 kg
AB127334 M/L 2,78 kg
AB127344 XL 2,72 kg
AB128326 S 2,60 kg
AB128336 M/L 2,64 kg
AB128346 XL 2,67 kg

Referência Taman-
ho

Peso

AB12332 S 1,18 kg
AB12333 M/L 1,22 kg
AB12334 XL 1,26 kg
AB12432 S 1,44 kg
AB12433 M/L 1,48 kg
AB12434 XL 1,52 kg
AB12532 S 1,43 kg
AB12533 M/L 1,47 kg
AB12534 XL 1,51 kg

Arnês com pontos de ancoragem no dorso, no esterno e cinto de suporte

Arnês com pontos de ancoragem no dorso 
e no esterno

Para o seu conforto

Para a sua segurança

Porta-cordas
Evita ter de transportar 
a corda na mão 
quando não a utiliza.

Argola de articulação
Permite uma torção entre
a parte superior e inferior 
do corpo para uma 
imensa liberdade de 
movimentos

Correia de ajuste
Permite regular a altura 
e o deslocamento máximo 
permitido do cinto

Modelo apresentado : AB127334
(com fuzilhão da fivela)

Correias das coxas
Correias acolchoadas que 
envolvem a perna por completo 
para uma ergonomia acrescida.
As duas pernas encontram-se 
ligadas por uma correia sob as 
nádegas, proporcionando uma 
segurança adicional 
em caso de queda

AB126336
(com fivelas padrão)

Anéis de 
fixação 
No esterno e 
no dorso em
D forjados, 
proporcionando 
uma simplicidade 
de fixação com 
grande segurança

Indicador de ruptura
Permite um controlo 
visual em caso de 
queda

Cinto 180°
Rotação de cerca de 180° graças 
aos D laterais de grande abertura.
Revestimento acolchoado especial-
mente concebido para um conforto 
superior e uma segurança acrescida 
nos trabalhos em suspensão.

Marcação
Rastreabillidade melhorada 
graças a uma cinta de 
protecção têxtil

Porta-ferramentas
Ultra-prático para colocar 
ferramentas e acessórios

AB12433
(com fuzilhão da fivela)

AB12333
(com fivelas padrão)

Para o seu conforto

Para a sua segurança

Ombreiras elástica
Grande liberdade de 
movimentos e conforto
melhorado

Placa dorsal
De grandes dimensões, 
permite manter as correias 
na posição correcta

Porta-cordas
Evita ter de transportar a 
corda na mão quando não 
a utiliza.

Correias das coxas
as duas pernas encontram-se 
ligadas por uma correia sob as 
nádegas, proporcionando uma 
segurança adicional em caso de 
queda

Modelo apresentado : AB12533
(con fivelas automáticas)

Anéis de fixação
No esterno e no dorso 
em D forjados, propor-
cionando uma simpli-
cidade de fixação com 
grande segurança

Indicador de ruptura
Permite um controlo 
visual em caso de queda

Marcação
Rastreabillidade 
melhorada graças a uma 
cinta de protecção têxtil 

As “vantagens” da gama FLEXA

Anneaux d’articulation
Permet une torsion entre
le haut et le bas du corps 
pour une très grande 
liberté de mouvement

AB128336
(com fivelas automáticas)

Placa dorsal
De grandes dimensões, 
permite manter as 
correias na posição 
correcta


