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SpanSet no Mundo

SpanSet está aqui para você:

Suíça, Austrália, Áustria, Brasil, China, França, 
Alemanha, Hungria, Reino Unido, Indonésia, Itália,
Polônia, Espanha, Taiwan, Estados Unidos e Holanda.

Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste catálogo pode ser reproduzida ou processada, duplicada ou distribuída usando 
sistemas eletrônicos em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro procedimento) sem a aprovação por escrito da empresa SpanSet. 

©2018 SpanSet do Brasil.
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ATENDER NORMAS É BOM. ESTABELECER NORMAS
É MELHOR.

Soluções para segurança não aparecem da noite para o dia, 
são o resultado de muitos anos de desenvolvimento e 
investimentos. A SpanSet pode olhar para trás e contar com 
mais de 50 anos de experiência, know-how e sucesso.

Afinal, nossa história se inicia com a participação do 
desenvolvimento do primeiro cinto de segurança em parceria 
com a Volvo nos anos 60, item que é hoje indispensável e 
essencial para a segurança em todos os automóveis.

Hoje, o grupo SpanSet possui uma forte presença global e 
conta com fábricas em todos os continentes. Alta qualidade, 
pioneirismo e segurança são valores que movem nossa 
paixão por tornar o mundo um lugar mais seguro em diversas
áreas. Por muitas décadas nossos experts estão envolvidos 
diretamente na formação das normas de segurança 
europeias que se tornaram padrão para a formação de outras 
normas, como a brasileira. Nós temos orgulho de nossas 
realizações.

Afinal, elas contribuem para condições de trabalho mais 
seguras e simples ao redor do mundo, resultando na 
diminuição do número de acidentes, redução de custos 
operacionais e melhor performance.

NOSSO SUCESSO É BASEADO EM COISAS QUE NÃO
ACONTECEM.

Nós valorizamos o feedback constante de nossos clientes e 
suas movimentações diárias pois, elas nos ajudam a 
identificar os problemas antes e evitar riscos desnecessários. 
Este constante desenvolvimento de nossos produtos e 
serviços nos permitem oferecer o maior nível de segurança 
para todos.

Há 20 anos estamos presentes no mercado brasileiro. 
Especialistas nos segmentos de segurança em altura, 
elevação e amarração de cargas e safety management, ser 
um parceiro da SpanSet significa que você está garantindo 
produtos de alta qualidade, tecnologia e que atendem as 
exigências normativas, para que você possa dedicar mais 
tempo ao seu negócio do que preocupado com a segurança 
das movimentações.

Nossos produtos e serviços atendem as demandas de 
qualidade e segurança dos setores mais exigentes no 
mercado.

De inspeções a manutenção dos seus produtos, passando 
pela consultoria, planejamento e fabricação até as 
instalações, a SpanSet possui a solução adequada para sua 
operação. Nossos serviços são feitos sob medida para se 
adequarem a sua demanda.

Se você não está certo sobre uma operação ou está 
procurando uma solução para um desafio especial, entre em 
contato com nossa equipe de especialistas e descubra: como 
a SpanSet pode te ajudar hoje?
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Quando cargas pesadas são movimentadas, segurança e 
planejamento são prioridades. Isso significa o mais alto nível 
de proteção para os bens e para todas as pessoas 
envolvidas. A SpanSet é uma empresa pioneira quando se 
trata de elevação de cargas com cintas  têxteis. Com nossos 
equipamentos de elevação, suporte e know-how de nossa 
equipe de experts você pode efetivamente prevenir 
acidentes e estar seguro de que está atendendo a todos 
requisitos das leis e normas regulamentadoras.

No final da década de 1960, correntes ou cordas eram os 
principais produtos utilizados para içamento de cargas 
pesadas. Neste cenário, a SpanSet começou a desenvolver 
novas soluções feitas de fibras artificiais resistentes. Hoje, 
as cintas planas e circulares SpanSet são usadas em todo o 
mundo para ajudar em operações complexas e tarefas 
difíceis. 

A SpanSet tornou-se líder do mercado graças a inovações 
constantes e um padrão de garantia de qualidade elevado, 
certificado ISO.

Numerosas patentes e um fluxo constante de inovações e 
melhorias práticas são um sinal claro de nosso conhecimento 
e expertise no segmento de elevação de cargas.

Diversas possibilidades em cintas de poliéster de alta 
performance, acessórios e proteções em conjunto com a 
parceria com nossos clientes nos permite criar ambiente 
seguros e eficientes para nossos parceiros, com produtos de 
alta performance e melhor custo x benefícios.

SpanSet - Certified Safety

Elevação de Cargas

Como a SpanSet torna as elevações 
de carga mais seguras e eficazes.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Um caminho para excelência em elevação
de cargas.

O equipamento correto
de elevação

Cintas Tubulares

Os equipamentos de elevação têxteis devem ser 
fabricados a partir de fios de multi filamentos 
resistentes. Para escolher o equipamento de 
elevação certo, todas as condições ambientais 
devem ser levadas em consideração. Temperatu-
ras extremas ou substâncias agressivas - como 
ácidos e produtos químicos – podem reduzir a 
durabilidade do tecido das cintas ou torná-las 
impossíveis de usar................................................

A variação de termperatura permitida para uso e 
armazenagem de cintas planas e tubulares feitas 
de poliéster é de -40º C a 100º C.
O tipo de equipamento correto para elevação de 
cargas vai depender da aplicação. A carga é 
compacta ou volumosa? Possui pontos de 
ancoragem fixos? As superfícies são sensíveis ou 
a carga possui cantos vivos? A SpanSet tem o 
equipamento certo para cada aplicação.

Se você deseja levantar cargas que não possuem pontos de ancoragem fixos, as cintas circulares são uma 
ótima opção. Elas podem transportar até 450 Ton e são de simples manuseio. As luvas SpanSet para 
cintas circulares possuem superfícies muito resistentes ao desgate e abrasão, qualidade para uso diário.

Cintas Planas
As cintas planas da SpanSet são particularmente flexíveis. Os olhais são reforçados para torná-los 
resistentes ao desgaste e confortável para manusear. Equipadas com conectores e ganchos nas 
extremidades, as cintas se encaixam em vários guindaste e equipamentos para movimentação.

Eslingas
Se a sua carga tiver pontos de ancoragem fixos, a escolha é simples: eslingas de cintas tubulares e 
multi-ramais. As eslingas sãoparticularmente fáceis de manusear e com os acessórios certos, podem até 
mesmo ser ajustadas. Em caso de cargas assimétricas, as penas podem ser ajustadas individualmente de 
forma simples, transformando a instalação em brincadeira de criança.

Proteção para cintas
Para proteger suas Cintas, as proteções secutex® são a opção número. As proteções preservam as cintas 
de superfícies agressivas contra degaste e abrasão, contra cortes quando há a incidência de cantos vivos 
na operação e também podem ajudar a fazer o giro de cargas.

Capacidade de carga das cintas

Capacidade de carga nominal

Para escolher as cintas planas e tubulares corretas a SpanSet facilita sua visualização com uma tarja de 
identificação da capacidade na cinta e o código de cores. O código de cores nas cintas é previso pelas 
normas NBR 15637 parte 1 e 2 para cintas têxteis e permite a percepção imediata da capacidade
da cinta em questão..........................................................................................................................................

A capacidade de carga nominal (carga de trabalho), com as várias configurações de movimentação, pode 
ser alterada. Em alguns casos, com a mesma cinta usada de formas diferentes, ela poderá ter um ganho 
ou uma perda de capacidade que deve ser considerada no seu planejamento da operação. As informações 
sobre a capacidade também constam nas etiquetas dos produtos................................................................
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INFORMAÇÕES GERAIS

Um caminho para excelência em elevação
de cargas.

Encurtamento correto de 
cintas
Se você precisa encurtar as cintas, planas ou 
tubulares, nunca é permitido amarrar as cintas 
uma a outra ou juntá-las por um nó. Esse formato 
sobrecarrega as fibras e diminui a capacidade de 
carga, criando riscos de acidentes. Os ganchos 
Jocker da SpanSet são uma forma segura de 
conectar as cintas de um jeito seguro e se 
adaptam perfeitamente as cintas.

Atenção aos cantos vivos
Por definição, um canto vivo freqüentemente não é 
reconhecido como tal porque a borda é vista como
sendo redonda e não afiada. Quando não estão 
protegidos, os cantos vivos podem danificar 
rapidamente o equipamento de elevação. Um 
canto vivo já existe se o raio da borda for menor 
que a espessura do material do equipamento de 
elevação (cintas)..

As regras básicas para movimentação de cargas

1. Determine o peso da carga a ser movimentada

Para garantir uma elevação segura é essencial saber o peso da carga 
para dimensionar o equipamento certo a ser usado. Especificações de 
design, documentações ou indicações da carga podem fornecer as 
informações necessárias. Alguns casos extremos, a carga pode ser 
pesada içando-a  brevemente com uma escala para estimar o peso, 
sempre com atenção para a segurança no trabalho e de acordo com as 
regras válidas para prevenção de acidentes..

2. Verifique o centro de gravidade
O gancho do guindaste sempre deve ser posicionado diretamente acima 
do centro de gravidade.  Para as cargas assimétricas, as forças e o 
comprimento dos ramais individuais devem ser determinados 
previamente para análise do centro de gravidade.

3. Determine o ângulo de inclinação

O ângulo de inclinação do equipamento de elevação deve ser 
determinado previamente e não deve exceder 60°. Para verificar seus 
cálculos, você pode usar a calculadora de capacidade de carga SpanSet 
e o aplicativo de elevação disponível na App Store gratuitamente como 
uma ajuda.

4. Verifique a incidência de cantos vivos
Se o raio r de uma aresta for menor que o diâmetro ou a espessura do 
equipamento de elevação, a borda é considerada um canto vivo (afiada). 
Isso inclui não apenas bordas cortantes, mas também bordas de 
deslizamento atípicas. Luvas e proteções especiais podem ajudar a 
proteger efetivamente seu equipamento de elevação.

5. Inspecione os equipamentos
É importante que o usuários façam uma inspeção visual dos 
equipamentos de elevação e conferência antes do uso, podendo 
identificar possíveis danos ou riscos que acarretarão na movimentação 
insegura.
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02.4 CINTAS PLANAS SEM FIM 

Cintas planas sem fim

As cintas planas sem fim são costuradas usando tecidos de poliéster de alta resistência e combi-
nam as vantagens da cinta circular com a cinta plana: uma área de contato maior com a carga, 
comprimento de trabalho variável e, portanto, ideal para uso quando há constantes mudanças de 
aplicação.

Para garantir que você sempre tenha em vista da capacidade de carga do dispositivo, as cintas 
SpanSet possuem tarjas de cor diferente da cinta, com identificação da capacidade e suporte 
grandes desgates permanecendo legível.

As cintas planas sem fim podem ser feitas do mesmo tecido das cintas planas simples ou com as 
cintas planas Power plus patenteadas SpanSet, de maior resistência a abrasão. Podem ser 
fabricadas em diversos comprimentos e aplicadas nas mais diversas situações.
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Proteções contra abrasão
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As ferragens em grau 10 Exoset possuem aproximadamente menos 30% 
do peso comparado com as ferragens em grau 8, o que facilita as 
operações. A capacidade de carga para o grau 10 também é 
aproximadamente 25 % maior para os itens do mesmo diâmetro. 
Apresenta maior vida útil devido à sua maior resistência ao desgaste. 
Podem trabalhar em temperaturas até 200ºC sem redução de carga de 
trabalho.
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Manilhas
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Manilhas
Exoset Dispositivos

A linha Exoset possui outros dispositivos 
para movimentação de cargas de alta 
qualidade e excelente custo-benefício 
como pega chapas, olhais de içamento e 
talhas de corrente.....................................

Consulte nosso setor comercial para 
maiores informações sobre estas 
soluções para que possamos ajudá-lo a 
definir os melhores equipamentos para 
facilitar a sua operação.............................
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SpanSet – Certified Safety

Como a SpanSet garante o nível máximo de 
segurança em seus outros segmentos além 
da amarração de cargas?

Produtos SpanSet são usados em diversos segmentos, 
trazendo soluções da mais alta qualidade, performance 
segurança. Encontramos a solução certa para cada setor 
e seus requisitos especiais, trabalhando em estreita 
colaboração com nossos clientes. Desta forma, nos 
esforçamos para contribuir para o aumento da segurança 
nos segmentos de segurança em altura, elevação, 
amarração de cargas e gestão de segurança em todo o 
mundo, todo dia.






