
Cinto CONDOR

Especificações
Marca: ULTRA SAFE     Código: USC400022

Características

Dimensões e pesos

Tamanho 1  Tamanho 2
Cintura: 65 ~ 95 cm Cintura: 75 ~ 125 cm  
Peso: 769 g  Peso: 793 g

Cor: Preta e verde

Linhas 
Linha de Poliamida 100%, com boa resistência a abrasão e a ação de agentes alcalinos, 
óleo, alvejantes e raios UV. Em cores contrastantes ao das fitas para melhor visualização 
conforme a norma.

Fitas 
Em poliéster de alta tenacidade - Os filamentos de alta tenacidade outorgam resistência 
maior que os convencionais, assim como uma maior resistência as chamas, conforme testes 
realizados no IPT-SP (Chama de Superfície e Chama de extremidade - Classe F2)

Costuras
Desenvolvidas e testadas individualmente realizadas em máquinas automáticas que 
permitem ao operador um maior controle da qualidade e melhor desempenho.
Circulares DRF (Distribuição Radial de Força): Sistema de costuras circulares que 
proporcionam uma distribuição uniforme de resistência à tração, seja qual for a direção. 
Zig-Zag: Costura continua que proporciona uma grande resistência localizada.

Acolchoado
Com Thermo Form®, tecnologia patenteada pela Ultra Safe que utiliza 3 camadas de 
espumas de densidade progressiva para melhor sustentação, acomodação e conforto.  
O tecido Air Mesh, última camada que esta em contato com a pele, possui tecnologia de 
ponta em tecidos com trama e construção entrelaçada que facilita a respiração do corpo. 
Possui toque macio e alta resistência ao atrito.

Fivelas
Fast Fit, confeccionadas em aço carbono estampado, sem emendas ou soldas com 
tratamento de superfície que proporciona maior resistência a ambientes salinos e umidade. 

Descritivo técnico
Cinto tipo abdominal fabricado com fita de poliéster de alta tenacidade com ponto único de 
conexão frontal em fita com proteção de material plástico, para uso em atividades esportivas 
e/ou tático militares. Uso exclusivo em descidas por corda ou escaladas com proteção 
instalada acima do escalador.
Possui rack porta equipamentos na lateral, carga máxima 2 kg. 
Cintura e perneiras reguláveis.

Uso recomendado
O cinto Condor foi desenvolvido para atividades de curta duração: intervenções tático/
militares, rapel, corridas de aventura, escalada esportiva, tirolesa, arvorismo,etc.

Recomendações
•  Verifique se as fivelas estão fechadas corretamente;
•  Ajuste primeiro a cintura na linha da crista ilíaca e depois as perneiras;
•  Não deixe muita folga nas fitas nem as aperte excessivamente;
•  Não utilizar para escalada guiada, sem proteção instalada acima do escalador;
•  Leia as recomendações gerais constantes no manual que acompanha o produto.

FICHA TÉCNICA
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Protetor de engate Fivela Fast Fit


