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sobre a vicsa

P

resente desde 2001 no
mercado de EPIs, nossa
missão é proteger o que há de
mais valioso: A VIDA. Por isso,
contamos com uma equipe de
desenvolvimento técnico que
busca no mercado internacional as
mais INOVADORAS TECNOLOGIAS,
para desenvolver produtos que
ofereçam MÁXIMA SEGURANÇA
ao trabalhador. Nossos produtos
passam pelos mais rigorosos
testes, que comprovam sua
eficácia e qualidade.
A equipe comercial é formada por
profissionais técnicos, focados
em entender a necessidade de
cada cliente, podendo assim,
oferecer a melhor solução em

equipamentos de proteção
individual. Além disso, também
possuimos uma área voltada para
consultoria de linha de vida, com
engenheiros especializados em
desenvolver projetos exclusivos
para cada cenário.
Nosso objetivo é oferecer cada
vez mais segurança através dos
nossos produtos e serviços,
minimizando os mais diversos
riscos no ambiente de trabalho.
Por isso, conte conosco para
encontrar a solução ideal para o
seu negócio.

11 3133-5766
vicsa@vicsa.com.br

vicsa.com.br
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LINHA

MILITAR
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

VIC58720 cinza
VIC58710 INCOLOR

DELTA

MILITAR
CA 27772

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante
e UV*, armação convencional com
revestimento interno em borracha
macia, hastes removíveis para
colocação de elástico ajustável
(incluso).

VIC58735 in-OUT

VIC59120 cinza
VIC59110 INCOLOR

CROSS

MILITAR
CA 27777

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança em meia
armação, lente de proteção em
policarbonato com tratamento
antirrisco, antiembaçante e UV*,
protetor nasal de silicone.

VIC58910 INCOLOR

SPARK
CA 27779
07

VIC59135 in-OUT

VIC58920 cinza

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com lentes
de proteção em policarbonato
com tratamento antirrisco,
antiembaçante e UV*, armação de
material resistente, protetor nasal
de silicone e hastes emborrachadas
tipo espátula.

VIC58935 in-OUT

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lente
de proteção em policarbonato
com tratamento antirrisco e
antiembaçante, hastes com
proteção lateral, armação que
possibilita a lente de qualquer
tipo de graduação.

spot
CA27776

VIC59210 incolor

VIC56210 INCOLOR

FLEX
CA 32757

VIC56235 in-out

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante
e UV*, armação convencional com
apoio nasal em borracha e hastes
tipo espátula.

VIC56220 cinza

VIC52310 INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato, com
tratamento antirrisco, antiembaçante
e UV*, sistema de ventilação indireta,
armação em TPU flexível (tecnologia
flex) e elástico ajustável.

PREDADOR
CA32754

VIC52320 cinza
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LINHA

STEELPRO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

VIC55110 INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

VIC55120 CINZA

Óculos de segurança ampla visão, com lente
de proteção em policarbonato, com tratamento
antirrisco, antiembaçante e UV*, ventilação
indireta, armação em silicone, elástico
ajustável. Acompanha bolsa em nylon para
armazenagem.

VIK2
CA 20111

Acompanha acessório
de proteção facial,
confeccionado em
acrílico que protege
contra poeira e
respingos *

VIC56520 CINZA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança, modelo ampla visão,
constituídos de armação, confeccionada em
uma única peça de PVC flexível incolor ou
cinza transparente, com sistema de ventilação
indireta, composta de 07 (sete) aberturas na
parte superior e 06 (seis) aberturas na parte
inferior, tirante elástico utilizado para ajuste á
face do usuário preso por meio de presilhas
plásticas na extremidade da armação e visor
de policarbonato incolor ou cinza. Acompanha
acessório facial confeccionado em acrílico.

v-mask
CA 35159

DISPONÍVEL TAMBÉM NA
VERSÃO INCOLOR

DISPONÍVEL TAMBÉM NA
VERSÃO INCOLOR

VIC56510 incolor

VIC52110 INCOLOR

VIC52120 CINZA
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante e
UV*, protetor nasal injetado do mesmo
material e haste tipo espátula.

SPY
CA 19632

* O acessório de proteção facial não é um EPI e deve ser utilizado apenas como uma barreira limitada contra respingos de líquidos e poeiras.
O acessório também não substitui respiradores contra poeira e gases. O óculos V-Mask pode ser utilizado separadamente do acessório.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

VIC56110 INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança ampla
visão, com lente de proteção em
policarbonato, com tratamento
antirrisco, antiembaçante e UV*,
ventilação indireta, armação
em silicone e elástico ajustável.
Acompanha bolsa em nylon para
armazenagem.

EVEREST
CA 19628

VIC56120 CINZA

VIC51150 VERDE 5.0
VIC51110 INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

VIC51120 CINZA

VIC56310 INCOLOR

RUNNER
CA 20710

VIC51115 ÂMBAR

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante
e UV*, protetor nasal injetado
do mesmo material e haste com
comprimento regulável.

X-PRO
CA 19625

VIC56320 CINZA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com lente de proteção
em policarbonato com tratamento antirrisco,
antiembaçante e UV*, protetor nasal injetado
do mesmo material, haste com comprimento
regulável.
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança constituído de
armação e visor (lente de proteção)
confeccionados em uma única peça
de policarbonato com tratamento
antirrisco e antiembaçante, hastes
tipo espátula do mesmo material
e dotadas de proteção lateral com
sistema de ventilação indireta.

VIC55210 INCOLOR

PERSONA
CA 20713

VIC55210 INCOLOR

PERSONA

ÓPTICO
CA 20703

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança constituído
de armação e visor (lente de
proteção) confeccionados em
uma única peça de policarbonato
com tratamento antirrisco e
antiembaçante, hastes tipo
espátula do mesmo material e
dotadas de proteção lateral com
sistema de ventilação indireta.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante e
UV*, protetor nasal injetado,
haste com comprimento e
inclinação reguláveis.

VIC55410 INCOLOR

DISCOVERY

CA 19630

VIC54110 INCOLOR

VIC54120 CINZA

EAGLE
CA 19631

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com lente de proteção
em policarbonato com tratamento antirrisco,
antiembaçante e UV*, protetor nasal de
silicone, haste com comprimento e
inclinação reguláveis.

VIC57110 INCOLOR

VIC57120 CINZA
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

VIC57210 INCOLOR

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato com tratamento
antirrisco, antiembaçante e UV*, protetor
nasal injetado do mesmo material e
haste emborrachada.

MERCURY
CA 20702

VIC57220 CINZA

AERIAL
CA 20716

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lentes de
proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante e
UV*, protetor nasal injetado do mesmo
material, haste com comprimento
regulável.

VIC51210 INCOLOR

VIC51220 CINZA

51240 IN-OUT

VIC58110 INCOLOR

TURBINE
CA 20717

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com ventilação
indireta, lente de proteção em
policarbonato com tratamento antirrisco,
antiembaçante e UV*, proteção interna
removível em espuma e haste vazada
tipo espátula não removível com
elástico.Possibilita alguns tipos de
graduação.

VIC58120 CINZA
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cintas

ergonômicas

INDICAÇÃO DE

USO:

O uso adequado da cinta
ergonômica, permite
limitar a flexão dorsal/
lombar para ajudar e
restaurar o alinhamento
da coluna, mantendo
uma carga compressiva
uniforme nas vértebras
ao levantar pesos.

REFLETIVA
VIC42110

CINTA

ERGONÔMICA
VIC41110

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

• Largura: 220 mm.;
• Elástico reforçado com hastes duplas na região
lombar para evitar deformação da faixa lombar;
• Cinta ergonômica com ajuste duplo;
• Flanges de PVC maleável (22 cm comprimento);
• Suspensório confeccionado em elástico com
regulagem de comprimento;
• Costura em nylon de alta resistência que garante
durabilidade;
• Velcro de máxima aderência.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Largura: 220 mm;
• Elástico reforçado com hastes duplas
na região lombar para evitar deformação
da faixa lombar;
• Cinta ergonômica com ajuste duplo;
• Flanges de PVC maleável
(22 cm comprimento);
• Suspensório confeccionado
em elástico com regulagem de
comprimento;
• Costura em nylon de alta resistência
que garante durabilidade;
• Com faixa refletiva de 50 mm para
ótima visibilidade;
• Velcro com máxima aderência.

DISPONíveIS NOS TAMANHOS:
TAM P

80 – 91 cm

TAM M

92 – 101 cm

TAM G

102 – 114 cm

TAM XG

115 – 125 cm

TAM XXG

126 – 135 cm
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coletes

refletivos

COLETES REFLETIVOS
disponível também em

verde E fluorescente

VIC71160

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

VIC71260

Colete de sinalização de alta
visibilidade, confeccionado
em tecido fluorescente
100% poliéster, combinado
com faixas retrorrefletivas
repelentes de água em X com
paralelas horizontais nas
costas, verticais e horizontais
na parte frontal, fechamento
frontal em zíper.

COLETES refletivos

RFX SEM BOLSO
Disponíveis nos tamanhos: M, G, XG e XXG

disponível também em

verde fluorescente

VIC72140

COLETES refletivos

RFX 1 BOLSO

Disponíveis nos tamanhos: M, G, XG e XXG

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Colete de sinalização de alta
visibilidade, confeccionado
em tecido fluorescente
100% poliéster, combinado
com faixas retrorrefletivas
repelentes de água em X com
paralelas horizontais nas
costas, verticais e horizontais
na parte frontal, fechamento
frontal em zíper.

disponível também em

verde fluorescente

VIC72130

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

COLETES refletivos

Colete de sinalização de alta
visibilidade, confeccionado
em tecido fluorescente 100%
poliéster, combinado com
faixas retrorrefletivas repelentes
de água em X com paralelas
horizontais nas costas, verticais
e horizontais na parte frontal, Disponíveis nos tamanhos: M, G, XG e XXG
fechamento frontal em zíper.

RFX 4 BOLSOs

VIC71230
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VIC72240

COLETES
COLETES
REFLETIVOS
REFLETIVOS

VIC71116

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Colete de sinalização de alta
visibilidade, confeccionado
em tecido fluorescente
100% poliéster, combinado
com faixas retrorrefletivas
repelentes de água em X nas
costas, paralelas na parte
frontal e fechamento
frontal em velcro.

COLETES refletivos

TIPO TELA
tamanho ÚNICO

VIC71316

COLETES refletivos

TIPO TELA
biocolor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Colete de sinalização de alta
visibilidade, confeccionado
em tecido fluorescente
100% poliéster, combinado
com faixas retrorrefletivas
repelentes de água em X nas
costas, paralelas na parte
frontal e fechamento frontal
em velcro.

tamanho ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Colete de sinalização de alta
visibilidade, confeccionado
em tecido fluorescente 100%
poliéster emborrachado,
combinado com faixas
retrorrefletivas repelentes de
água em formato H na parte
frontal e formato X nas costas,
fechamento frontal com fecho
de engate rápido.

VIC71106

COLETES refletivos

TIPO x
tamanho ÚNICO
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MACACÃO DE

SEGURANÇA

STEELGEN COMFORT

LANÇ

CA 38.768

AMEN

TIPO 6

TO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Macacão de segurança, confeccionado em não
tecido de fibra de polipropileno SMS respirável,
fechamento em zíper com aba protetora,
elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos,
com tratamento antiestático.

ZIPER
CO
PROT M ABA
ETOR
A

DISPONIVÉIS NOS TAMANHOS
TAM XP

156 cm

TAM P

164 cm

TAM M

170 cm

TAM G

176 cm

TAM XG

182 cm

TAM XXG

188 cm

TAM XXXG

VIC85200

194 cm

Variação +/- 2 cm

steelgen
CA 20662
TIPO 6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Macacão de segurança, confeccionado
em não tecido de fibra de polipropileno
microporoso respirável, elástico no
capuz, cintura, tornozelos e punhos com
tratamento antiestático.

DISPONIVÉIS NOS TAMANHOS
TAM P

164 cm

TAM M

170 cm

TAM G

176 cm

TAM XG

182 cm

TAM XXG

VIC85111

188 cm
Variação +/- 2 cm
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LUVAS

LUVAS DE PROTEÇÃO

LUVAS MULTIFLEX

ALTIFLEX
CA 30138
VIC17210

DISPONIVÉIS NOS TAMANHOS
EN 388

4543

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tricotada em fio de
poliamida com revestimento
antiderrapante em látex
natural corrugado na palma,
face palmar dos dedos e
pontas dos dedos, punho com
elástico.

INDICAÇÕES DE USO :

TAM P

7”

TAM M

8”

TAM G

9”

TAM XG

10”

Tricotada em fio de
polietileno com revestimento
antiderrapante em Poliuretano
poroso (PU) na palma, face
palmar dos dedos e pontas dos
dedos, punho com elástico.

INDICAÇÕES DE USO :

Proteção das mãos do usuário
contra riscos mecânicos,
com excelente desempenho
contra abrasão, corte, rasgo e
perfuração.
Exemplos: Manipulação de
chapas metálicas, estamparia de
metais, manutenção mecânica,
troca de facas de guilhotina,
rebarbação de peças.

luvas multIFLEX

g-tact
CA 30152
VIC13410

Proteção das mãos do usuário
contra riscos mecânicos,
com excelente desempenho
contra abrasão, corte, rasgo e
perfuração.

DISPONIVÉIS NOS TAMANHOS

Exemplos: Construção civil,
trabalhos com madeiras,
carga e descarga de materiais,
montagens automotivas,
serviços de varrição, remoção
de entulhos e conservação de
áreas ajardinadas.

TAM P

7”

TAM M

8”

TAM G

9”

TAM XG

10”

EN 388

2131

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tricotada em fio de algodão
e poliéster com revestimento
antiderrapante em látex
natural corrugado na palma,
face palmar dos dedos e
pontas dos dedos, punho com
elástico.

INDICAÇÕES DE USO :

Proteção das mãos do usuário
contra riscos mecânicos,
com excelente desempenho
contra abrasão, corte, rasgo e
perfuração.
EN 388

4143
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Exemplos: Construção civil,
trabalhos com madeiras,
carga e descarga de materiais,
montagens automotivas,
serviços de varrição, remoção
de entulhos e conservação de
áreas ajardinadas.

luvas multiFlex

opti-grip
CA 30493
VIC12310

DISPONIVÉIS NOS TAMANHOS
TAM P

7”

TAM M

8”

TAM G

9”

TAM XG

10”

LUVAS DE PROTEÇÃO

LUVAS MULTIFLEX

Anilfood
CA 31706
VIC14001

DISPONIVÉIS NOS TAMANHOS
TAM P

7”

TAM M

8”

TAM G

9”

TAM XG

10”

TAM XXG

11”

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Confeccionada em borracha
nitrílica, sem revestimento
interno, palma, face palmar
dos dedos e ponta dos dedos
antiderrapante, acabamento
clorinado.

INDICAÇÕES DE USO :

Proteção das mãos do usuário
contra riscos mecânicos e
químicos.
Exemplos: Indústrias
alimentícias, farmacêuticas,
químicas e petroquímicas,
gráficas, manipulação de frutas,
hortaliças e vegetais, fabricação
e aplicação de tintas e vernizes,
laboratórios químicos.

EN 374 -1/ TIPO A

AEFJKMNOPR

EN 388

3001

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tricotada em fio de
poliamida com revestimento
antiderrapante em borracha
nitrílica na palma, face palmar
dos dedos e pontas dos
dedos, punho com elástico.

INDICAÇÕES DE USO :

Proteção das mãos do
usuário contra riscos
mecânicos, com excelente
desempenho contra abrasão,
corte, rasgo e perfuração.

luvas multiFlex

NITRIFLAT
CA 30489
VIC11410

DISPONIVÉIS NOS TAMANHOS

Exemplos: Montagem e
manipulação de pequenas
peças, mecânica de precisão,
trabalhos com madeiras,
montagens automotivas,
serviços de varrição, controle
de qualidade.

EN 388

2111

LUVAS MULTIFLEX

OPTI-HAND
CA 30157
VIC16410

DISPONIVÉIS NOS TAMANHOS
TAM P

7”

TAM M

8”

TAM G

9”

TAM XG

10”

TAM P

7”

TAM M

8”

TAM G

9”

TAM XG

10”

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tricotada em fio de
poliamida com revestimento
antiderrapante em borracha
nitrílica foam na palma, face
palmar dos dedos e pontas dos
dedos, punho com elástico.

INDICAÇÕES DE USO :

Proteção das mãos do usuário
contra riscos mecânicos,
com excelente desempenho
contra abrasão, corte, rasgo e
perfuração.
Exemplos: Montagem e
manipulação de pequenas
peças, mecânica de precisão,
trabalhos com madeiras,
montagens automotivas,
serviços de varrição, controle de
qualidade.

EN 388

4121

CLIP PORTA LUVAS
Confeccionado em material plástico
resistente, o Clip Porta Luvas foi projetado
para manter as luvas acessíveis em todos
os momentos.

VIC99
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LINHA de

altura

CONSULTORIA E PROJETOS PARA

LINHA DE VIDA
A

Vicsa possui uma equipe de engenharia
altamente especializada com profissionais
capacitados para desenvolver os mais diversos
projetos de linha de vida.
São projetos exclusivos e desenvolvidos sob
medida para cada cenário, garantindo máxima
segurança para seus funcionários, regidos pela
NR35 (Norma Regulamentadora para trabalhos em
altura).
O diagnóstico é feito gratuitamente e serve como
base para desenvolver a solução de segurança
para sua empresa.
Ao término do projeto, você receberá a ART (Anotação
de Responsabilidade Técnica), especificação e
memorial de cálculo dos equipamentos, além
de treinamento técnico para o uso correto dos
materiais.

VEJA O PASSO A PASSO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

1.DIAGNÓSTICO

4.IMPLEMENTAÇÃO

2

5

Juntamente com o cliente, fazemos o
levantamento das informações para
propor a solução mais adequada.

3

.PROJETO
Desenvolvemos todo o projeto,
além de desenho técnico que será
apresentado em conjunto com a
proposta.

.VALIDAÇÃO

Após a aprovação, os itens são
colocados em produção e, em seguida,
é feita a instalação no local.

.CERTIFICAÇÃO E
TREINAMENTO
Depois de instalado, o cliente recebe
toda a documentação assinada
pelo engenheiro responsável,
além de treinamento para uso dos
equipamentos.

Após a apresentação, o projeto
passa pela validação do cliente.

Conheça alguns projetos:

PROJETO DE LINHA DE VIDA
PARA TRABALHO EM TELHADO.

PROJETO DE LINHA DE VIDA
PARA ENLONAMENTO, CARGA E
DESCARGA DE CAMINHÃO.

PROJETO DE LINHA DE VIDA
PARA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

PROJETO DE PROTEÇÃO
COLETIVA PARA TRABALHO EM
ALTURA, ESCADA, PASSARELA E
GUARDA CORPO.

PROJETO DE LINHA DE VIDA
PARA ESCADA MARINHEIRO.

PROJETO DE LINHA DE VIDA
PARA TRABALHO SEGURO EM
PONTE ROLANTE.

Entre em contato e solicite uma visita: engenharia@vicsa.com.br

LINHA DE ALTURA

Alças nos ombros para
resgate e movimentação
em espaços confinados

Ponto de
ancoragem

Ponto de
ancoragem

Regulagem
no peito
Tamanho ajustável
com regulagem total
Ponto frontal

Regulagem
na perna

PROPÓSITO E APLICAÇÃO: CINTURÃO DE
Deslocamento e restrição com
talabartes pela argola dorsal.
• 1 Ponto de ancoragem dorsal

SEGURANÇA
VIC 20112
CA 38411

CINTURÃO DE PROPÓSITO E APLICAÇÃO:

SEGURANÇA
VIC 27113

CA 35614

Alças nos ombros para
resgate e movimentação
em espaços confinados

Deslocamento e restrição com
talabartes pela argola dorsal;
movimentação em espaços
confinados e escadas do tipo
marinheiro.
• 2 Pontos de ancoragem:
Dorsal e frontal.

Alças nos ombros para
resgate e movimentação
em espaços confinados
Tamanho ajustável
com regulagem total

Ponto de ancoragem

Tamanho ajustável
com regulagem total

Ponto de ancoragem

Partes metálicas com
tratamento contra
corrosão

Pontos laterais
para posicionamento

Apoio lombar
Pontos laterais para
posicionamento

Acolchoamento na
cintura, ombros, costas
e pernas

PROPÓSITO E APLICAÇÃO: CINTURÃO DE
Deslocamento e restrição
com talabartes pela argola dorsal;
movimentação em espaços
confinados e escadas do tipo
marinheiro e apoio lombar para
trabalho posicionado.
• 4 Pontos de ancoragem:
Dorsal, frontal e laterais.
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SEGURANÇA
VIC 20529
CA 35613

CINTURÃO DE PROPÓSITO E APLICAÇÃO:

SEGURANÇA
VIC 20420

CA 36746

Deslocamento e restrição com
talabartes pela argola dorsal;
movimentação em espaços
confinados e escadas do tipo
marinheiro; apoio lombar para
trabalho posicionado e acesso por
corda.
• 5 pontos de ancoragem:
Dorsal, frontal, umbilical e laterais.

LINHA DE ALTURA

Alças nos ombros para
resgate e movimentação
em espaços confinados

Ponto de ancoragem

Alças nos ombros
para resgate e movimentação
em espaços confinados

Ponto de ancoragem

Tamanho ajustável
com regulagem total

Tamanho ajustável
com regulagem total

Material
resistente a chama
Ponto frontal
Ponto frontal
Apoio lombar

Pontos laterais
para posicionamento

Pontos laterais
para posicionamento
Partes metálicas recobertas
com material dielétrico

ANTI-CHAMAS

DIELÉTRICO

PROPÓSITO E APLICAÇÃO: CINTURÃO DE
Deslocamento e restrição com
talabartes pela argola dorsal;
movimentação em espaços
confinados e escadas do tipo
marinheiro; apoio lombar para
trabalho posicionado;
atividade elétrica de baixa tensão
e locais com ambiente corrosivo.
• 4 pontos de ancoragem:
Dorsal, frontal e laterais.

SEGURANÇA
DIELÉTRICO
VIC
26423
CA 36874

CINTURÃO DE PROPÓSITO E APLICAÇÃO:

SEGURANÇA
anti-chamas

VIC 20829
CA 36792

Deslocamento e restrição
com talabartes pela argola dorsal;
movimentação em espaços
confinados e escadas do tipo
marinheiro; apoio lombar para
trabalho posicionado e trabalho a
quente.
• 4 pontos de ancoragem:
Dorsal, frontal e laterais.

Argolas nos ombros para
resgate e movimentação
em espaços confinados

Partes metálicas
recobertas com
material dielétrico

Ponto de ancoragem

Ponto frontal

TODOS os CSA
S VI
CINTURÕE CHIP NFC*
AM
ACOMPANHtivel com o
pá
com
aplicativoeck epi
k/ch
mob chec

Pontos laterais
para posicionamento
Cadarço de tecido em meta-aramida
com alma em para-aramida

DIELÉTRICO

ANTI-CHAMAS

CINTURÃO DE PROPÓSITO E APLICAÇÃO:

SEGURANÇA
dielétrico
e anti-chamas
VIC 26829

Deslocamento e restrição
com talabartes pela argola dorsal;
movimentação em espaços confinados
e escadas do tipo marinheiro; apoio
lombar para trabalho posicionado;
atividades com risco elétricos e
trabalho a quente.
• 4 pontos de ancoragem:
Dorsal, frontal e laterais.

CA 38412

*Near Field Communication (NFC) é uma tecnologia que permite a troca de informações sem fio
e de forma segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro.
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LINHA DE ALTURA

TRAVA

QUEDAS
caixa de alumínio
CÓDIGO
VIC29081
VIC29081 I
VIC29061
VIC29061 I
VIC29071
VIC29071 I

TRAVA

QUEDAS

COMPRIMENTO
06 metros
06 metros
10 metros
10 metros
20 metros
20 metros

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Caixa de alumínio
• Cabo de aço 4,8 mm
• Mosquetão com abertura de
18 mm
• Manutenção nacional

TIPO DE CABO
GALVANIZADO
INOX
GALVANIZADO
INOX
GALVANIZADO
INOX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• 2.1 Metros em fita de poliester
• Mosquetão alumínio com
abertura de 55 mm
• Caixa plástica
• Absorvedor de energia

VIC 22051

TRAVA

QUEDAS
caixa plásticA
CÓDIGO
VIC29061 P
VIC29061 N
VIC29071 P
VIC29071 N
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COMPRIMENTO TIPO DE CABO
GALVANIZADO
10 metros
INOX
10 metros
GALVANIZADO
25 metros
INOX
25 metros

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Caixa plástica
• Cabo de aço 4,8mm
• Mosquetão com abertura de
18mm
• Manutenção nacional

OS produtos DESTA PAGINA
Acompanham CHiP NFC* compátivel com:

LINHA DE ALTURA

TRAVA

QUEDAS
caixa PLÁSTICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• 6 Metros em fita de poliéster
• Mosquetão com
abertura de 17 mm
• Caixa plástica
• Manutenção nacional

VIC 29181

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Trava quedas para corda de
12 mm em aço com extensor e
mosquetão oval com abertura de
17 mm.

TRAVA

QUEDAS
VIC 29041

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Trava quedas em aço para uso
em cabo de aço de 8mm com
mosquetão oval de 20mm.

TRAVA

QUEDAS
VIC 29031

OS produtos DESTA PAGINA
Acompanham CHiP NFC* compátivel com:
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LINHA DE ALTURA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Talabarte de posicionamento

MATERIAL:

Corda sintética de 16 mm.

ABERTURA:
20 mm

TALABARTE DE

SEGURANÇA

posicionamento
VIC 21226

CONECTORES:

Aço forjado com trava dupla

COMPRIMENTO:
90 cm a 2 m

TALABARTE DE

SEGURANÇA
VIC 23605
VIC 23607

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Talabarte Duplo em Y com
absorvedor de energia

MATERIAL:

Cadarço de poliéster tubular

25 mm

ABERTURA:

20 mm e 55 mm - (VIC 23605)
20 mm e 110 mm - (VIC 23607)

CONECTORES:

Aço forjado com trava dupla (VIC23605)
Alumínio com trava dupla (VIC23607)

COMPRIMENTO:

1,30 m (VIC 23605)
1,40 m (VIC 23607)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Talabarte Duplo em Y com
absorvedor de energia

MATERIAL:

Cabo de aço de 6 mm, revestido
com PVC transparente para fácil
inspeção.

ABERTURA:

20 mm e 55 mm - trava dupla

CONECTORES:

Aço forjado com trava dupla

COMPRIMENTO:
1,40 m
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TALABARTE DE

SEGURANÇa
VIC 23305

LINHA DE ALTURA

TALABARTE DE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Talabarte de
Posicionamento/restrição

SEGURANÇA

MATERIAL:

Cadarço de poliéster de 25
mm.

VIC 21110

ABERTURA:
20 mm

CONECTORES:

Aço forjado com trava dupla

COMPRIMENTO:

90 cm a 1,80 m

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Talabarte Simples em I
com absorvedor de energia (VIC21185).

MATERIAL:

Cadarço de poliéster de 45 mm

TALABARTE DE

SEGURANÇA

VIC 21185

ABERTURA:
55 mm

CONECTORES:

Aço forjado com trava dupla

COMPRIMENTO:

1.30 m - (VIC21185)

PODEm SER USADOS COM:

OS produtos DAS PAG. 35 E 36
Acompanham CHiP NFC* compátivel com:
VIC 20420

VIC 20529

VIC 26423

VIC 27113

VIC 20112
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LINHA DE ALTURA

TALABARTE DE

SEGURANÇA
VIC 23805

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Talabarte Duplo em Y
com absorvedor de energia

MATERIAL:

Cadarço de aramida de 45 mm

ABERTURA:

20 mm e 55 mm

CONECTORES:

Aço forjado com trava dupla

COMPRIMENTO:
1,30 m

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Talabarte Duplo em Y com absorvedor de
energia para trabalho com eletricidade

MATERIAL:

Cadarço de aramida de 45 mm

ABERTURA:

TALABARTE DE

SEGURANÇA
VIC 26805

55 mm

CONECTORES:

Dielétrico com trava dupla

COMPRIMENTO:
1,30 m

PODEm SER USADOS COM:
OS produtos DESTA PAGINA
Acompanham CHiP NFC* compátivel com:
VIC 20829

37

VIC 26829

LINHA DE ALTURA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Extensor de ancoragem para ser
usado com trava quedas retrátil.

MATERIAL:

Fita de poliéster de 45 mm

ABERTURA:

EXTENSOR de

ANCORAGEM
VIC24407

17 mm

CONECTOR:

Aço forjado com trava dupla

Acompanha CHP NFC* compátivel com:

COMPRIMENTO:
30 cm

DESCENSOR

FREIO 8
VICPRO100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Descensor em formato 8
para corda

MATERIAL:

Alumínio forjado

FORÇA:

max. 30 kN

COMPRIMENTO:
Diâmetros - maior 52 mm e
menor 18 mm
Comprimento total - 145 mm

BLOCANTE PARA

CORDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Blocante trava quedas em
alumínio para uso em corda de 9
a 13 mm com mosquetão oval de
trava dupla com abertura de 17
mm.

VIC 29041 G
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Ascensor para corda de
8 a 13 mm.

MATERIAL:

Alumínio

pESO:

196 g

ASCENSOR
PARA corda
VICPRO220

COMPRIMENTO:
202 mm
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LINHA DE ALTURA

ALMOFADAS

P/ OS OMBROS E COSTAS

de conforto
VIC 24404
VIC 24405

PROPÓSITO E APLICAÇÃO:

• Almofadas em EVA com forro
respirável.
• As adaptações podem ser feitas
em qualquer cinturão VICSA através
de velcro.

P/ AS PERNAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Mosquetão oval com
fechamento final em rosca.
• Aço Forjado.
• Abertura de 17 mm - trava dupla.

MOSQUETÃO DE

SEGURANÇA
VIC 24300

ASSENTO PARA

SUSPENSÃO
VIC 24408

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

• Placa de ancoragem que multiplica
uma ancoragem em 3.
• Carga de 30 kN.
• Material: alumínio.
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placa de

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

• Almofada em EVA com forro
respirável.
• Porta ferramentas.
• Mosquetão com abertura de 17 mm.
• Tamanho regulável.

aNcoragem 1:3
VIC 24400

LINHA DE ALTURA

PLACA DE

ANCORAGEM 1:7
VIC 24401

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Carga de 20 kN.
• Material de Alumínio.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

• Placa de ancoragem que multiplica
uma ancoragem em 7.
• Carga de 40 kN.
• Material: alumínio.

POLIA DE

ALUMÍNIO

PARA CORDA DE 12 mm

VIC 24402

SUPORTE PARA DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ESPAÇOS CONFINADOS
EM POLIéSTER

• Mosquetões com 17 mm de
abertura.
• Suporte em fita de poliéster.

VIC 24409

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Trole em aço com 4 roldanas para
uso em viga I.
• Abertura para vigas de
4 a 6 polegadas.
• Em pintura eletrostática.

trole para

viga i

DE 4 a 6 POLEGADAS

VIC 30011
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LINHA DE ALTURA

TROLE PARA

CABO DE AÇO

DE 8 a12 mm
VIC 30002

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Fechamento em velcro.
• Material sintético de alta
resistência.
• Evita o desgaste em contato com
cantos vivos.

CORDA
VIC 24406

ANCORAGEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Fita de suspensão
antitrauma em poliéster.

VIC 32420
VIC 32421

fita

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
• Fita de ancoragem de 45 mm com
alças nas extremidades e costura
reforçada.
• Poliéster.
• 90 cm (VIC 32420).
• 1,50 m (VIC 32421).

antitrauma
VIC 37465
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• Trole em aço com 2 roldanas para
cabo de aço.
• Cabo de aço de 8 a 12 mm.
• Com pintura eletrostática.

PROTEÇÃO PARA

ALÇA DE

Acompanha CHIP NFC* compátivel com:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

LINHA DE ALTURA

LINHA DE VIDA

móvel em fita
VICX2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

• Hastes em alumínio com altura
regulável de 1,35 m a 2,40 m.
• Diâmetros de abertura de
1,14 m a 2,10 m.
• Pés antiderrapantes com regulagem
para terreno inclinado.
• Corrente limitadora.
• 2 pontos de ancoragem superior
mais roldana para o cabo do guincho.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

• Linha de vida móvel em fita de
poliéster com 18 m de comprimento
com catraca para regulagem e bolsa
para acomodação.
• Espessura da fita 38 mm.
• Peso total da linha de vida
completa 2,3 kg.
• Para dois usuários.

TRipé

GUINCHO
PARA TRIPÉ

VIC TRIP10

VIC TRIP4

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO:
• Guincho com 20 m
de cabo de aço.
guincho VENDIDo SEPARADAMENTE

LINHA DE VIDA

ESCADA MARINHEIRO
VICL00002

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Kit de linha de vida para fixação em
escadas do tipo marinheiro, onde o
usuário poderá se movimentar na
escada de forma segura e com as
mãos livres.
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PROTETORES

AUDITIVOS

Protetor Auditivo

JUMBO
CA 25212
VIC62030

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Protetor auditivo tipo concha,
dobrável com fácil ajuste nas
conchas, constituído por 2
conchas em ABS, com almofadas
em vinil, revestidas internamente
com espuma. Possui também um
arco em poliacetal que serve para
manter as conchas firmemente
seladas contra a região das
orelhas do usuário. Oferece
excelente conforto e fechamento
da orelha do usuário.

tamanho ÚNICO

Protetor Auditivo

GLADIADOR
CA 25211

VIC62020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Protetor auditivo tipo concha, com fácil
ajuste nas conchas, constituído por
2 conchas em ABS, com almofadas
em vinil, revestidas internamente com
espuma. Possui também um arco em
poliacetal que serve para manter as
conchas firmemente seladas contra a
região das orelhas do usuário. Oferece
excelente conforto e fechamento da
orelha do usuário.

tamanho ÚNICO
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MÁSCARA DE

SOLDA
Proteção total dos olhos,
da face e da cabeça.

Célula solar

Controle de
tonalidade de 9 a 13
Acompanha placa de
proteção externa extra

Ajuste de
Suporte de cabeça

TO
MEN
RECI O
ESCU TOMÁTIC
AU

DO PRODUTO:
mÁscara de solda DESCRIÇÃO
Máscara de solda confeccionada

OPTECH
VIC34623
CA 34708
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em policarbonato e poliamida, leve,
alta resistência ao impacto, filtro de
escurecimento automático, com bateria
recarregável através de células solares,
controle manual de tonalidade de
9/13, nível de sensibilidade ajustável,
carneira com aparador de suor e catraca
cambiável com ajuste para baixo e para
trás.

11

3133-5766
vicsa@vicsa.com.br

vicsa.com.br

