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Abraçadeiras para Playground

Abraçadeiras com cabeça de perfil baixo

A linha de abraçadeiras PE400 são ideais para amarração de 
acolchoamento de espuma em equipamentos de playground, pois seu 
sistema de travamento permite a fixação e o corte das abraçadeiras sem 
deixar rebarbas. 
Esse design reduz o risco de acidentes, causados pelas rebarbas das fitas 
que, mesmo sendo cortadas com ferramentas, podem deixar pequenos 
cantos afiados. O perfil baixo da cabeça permite que a fita seja travada de 
forma paralela, possibilitando sua utilização em espaços restritos onde a 
abraçadeira convencional se torna inviável devido a fixação perpendicular 
à cabeça.
Essa característica visa reduzir a probabilidade de acidentes em 
playgrounds em escolas, buffets, restaurantes, shopping, condomínios, 
áreas de lazer, hotéis e outros espaços coletivos similares, auxiliando no 
atendimento as normas NBR de Segurança de brinquedos de playground.

Características e Vantagens

• Sistema de fixação com amarração paralela à cabeça;
• Cabeça de perfil baixo ideal para amarrações em espaços restritos;
• Abraçadeira com serrilhado externo com superfície de contato de 
amarração lisa que não danifica o produto fixado; 
• Fixação mais robusta devido a maior área de contato da fita.

Abraçadeiras com cabeça de perfil baixo

MATERIAL Poliamida 6.6 (PA6.6)

Temperatura de utilização -40°C a +85°C

Flamabilidade UL94V-2

       

Referência

Largura
W

(mm)

Comprimento 
nominal 

L
(mm)

Ø Máximo
Amarração

(mm)

Tensão Mínima
de Ruptura

Cor Emb.kgf lbs N

PE400

9,0 400,0 116,0 45 100 445 Amarelo 100 pçs

9,0 400,0 116,0 45 100 445 Azul 100 pçs

9,0 400,0 116,0 45 100 445 Verde 100 pçs

9,0 400,0 116,0 45 100 445 Vermelho 100 pçs

9,0 400,0 116,0 45 100 445 Preto 100 pçs

*Outras cores sob consulta

Série PE - abraçadeiras de baixo perfil minimizam o risco de ferimentos e, ao mes-
mo tempo não agridem o material.
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Abraçadeiras para Playground
Ferramenta EVO9SP

EVO9SP

A EVO9 está disponível nas empunhadoras padrão de 90mm (EVO9) ou 
empunhadura curta de 80mm (EVO9SP), para mãos menores. Ambas 
as ferramentas permitem aplicações entre 53N e 307N. A EVO9HT (alta 
tensão) foi desenvolvida para aplicar as abraçaderias de 120N até 516N, 
com largura máxima de 13,5mm.

Características e Vantagens

• Disponível com empunhadura padrão (90mm) e empunhadura curta 
(80mm); 
• Ergonômica cabo antiderrapante para manuseio confortável e seguro;
• Manutenção extremamente baixa;
• Aplicação rápida e precisa com o mínimo de esforço (tecnologia TLC);
• Ajuste de tensão simples e prático;
• 3 posições de ajuste rápido integrados (EVO9/EVOSP/EVO9HT);
• Carcaça leve e resistente feita de poliéster reforçado com fibra de vidro. 

Referência Descrição Usar com abraçadeiras das séries:
Peso
(g)

EVO9SP
Para aplicação de abraçadeiras de 

poliamida com a té 13,5mm de largura.
PE400, T50, T80, T120, T150 e T250 359 

EVO9 com tecnologia TLC. 
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HellermannTyton Ltda. 

Avenida José Benassi, nº 100

Pq. Industrial - Jundiaí/SP

CEP: 13.213-085

Contato: 11 2136-9090 / 11 4815-9090

E-mail: vendas@hellermanntyton.com.br 

www.hellermanntyton.com.br


