ÍMÃS E EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS

Pulseira Magnética
A Pulseira Magnética é perfeita para o uso nas operações manuais que envolve manuseio de chapas e peças de aço que permitem fixação
por força magnética. Os conselhos de segurança do trabalho, CIPA e demais organizações que atuam constantemente para que a segurança dos colabores nas diversas indústrias seja prioridade máxima no dia-a-dia, tornando a Pulseira Magnética uma valiosa aliada para a
proteção e bem-estar nos processos operacionais nos quais ela se aplica.
Utilizada principalmente na indústria de estamparia, funilaria e caldeiraria, a pulseira magnética tem grande eficiência na separação de
chapas manuais, mesmo se sua superfície esteja oleosa, permitindo que sua operação seja feita com luvas, oferecendo maior proteção.
A pulseira magnética possui baixo custo e é de fácil manuseio, não exigindo treinamento para sua utilização. Ela é construída com Aço
1010/1020, totalmente resinada, resistente e com alta capacidade de atração magnética, podendo ser confeccionada conforme a necessidade do cliente.
Para sua operação, basta vestir a pulseira na palma da mão e aproximá-la da chapa ou matéria-prima desejada, para que a mesma seja
atraída pelo campo magnético. Uma vez fixa na pulseira magnética, o operador pode movimentá-la para o local desejado com toda segurança.

Aplicações:
Utilizada principalmente na indústria de:
• Estamparia
• Funilaria
• Caldeiraria

Especificações Técnicas:
• Dimensões: 60 x 30 x 10 mm
• Estrutura: Ferro alumínio e nylon (Pulseira ajustável com velcro)
• Capacidade: 2 kg
• Distância máxima de operação: Contato
• Regime de trabalho: Manual
• Tipo de Ímãs: Neodímio
• Força Magnética: 3500 Gauss
• Temperatura de Trabalho: até 80 °C
• Sistema: Magnético
• Acabamento: Pintura epóxi, resinado e jateado
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Fotos Ilustrativas

Dimensão Padrão
C

L

A

COMPRIMENTO (C)

LARGURA (L)

ALTURA (A)

60 mm

30 mm

10 mm

Oximag Industria e Comércio de Produtos Magnéticos Ltda.
(11) 4435-3778 / (11) 97378-7778 Whatsapp
vendas@oximag.com
www.oximag.com

2

