
 

 

 

Especificação Técnica 

Código BRIP0150 

Descrição Kit linha de vida vertical para escada marinheiro  Norma: NBR 16.325/14 - A 

Especificação:  
 
 Kit linha de vida vertical para escada marinheiro, confeccionado com suporte superior e inferior, perfil quadrado em 

aço estrutural A36 galvanizado com pintura epoxi. A capacidade mínima de carga deverá ser de 150 kg por pessoa 

e por ponto de ancoragem. A linha de vida deve ser em cabo de aço galvanizado de 8 mm, com absorvedor de 

energia na parte superior. Para fixação do cabo deverá ser usado as seguintes peças: clips, tensionador, anilhas e 

absorvedor de energia ambos confeccionados em aço galvanizado. 

O Kit é composto por: 

- 01 suporte superior prolongador de 2.000 mm; 

- 01 suporte inferior de 400 mm; 

- 01 absorvedor de energia; 

- 02 sapatilhas para proteção do cabo; 

- 06 grampos ou clips pesado galvanizado; 

- 01 esticador em aço forjado olhal x olhal; 

- 02 parafusos com porca parlok e arruela para fixação; 

- 02 parafusos U em aço galvanizado para fixação dos suportes; 

- 02 kits de fixação com contra chapa para fixação dos suportes; 

OBS: Não acompanha cabo de aço. 

 

 



 

 

 
 

Aplicação: 
 
Trabalhos que haja risco de queda, movimentação vertical com a utilização de trava quedas para cabo de aço de 8 
mm de diâmetro. 

 
Diferenciações:  
 
Linha de vida móvel / fixa de fácil instalação. 

 

Características: 

- Kit linha de vida para escada marinheiro padrão SPE, confeccionado com suporte superior e 

inferior com pintura epoxi, em aço galvanizado; 

- Resistência do ponto de ancoragem: 6Kn, graças ao absorvedor de energia, ou seja, para 1 

pessoa por pessoa; 

- Indicado: Acessos subida e descida em escada marinheiro; 

- Benefício: Deslize total do trava quedas pelo cabo de aço e maior segurança e liberdade das 

mãos; 

- Executado: Caixa de água, silos, ponto de acesso com escada marinheiro; 

- Capacidade para 1 pessoa para acesso à linha vertical por vez; 

- Norma Aplicada: ABNT NBR 16.325/14 – A. 

 


