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CINTOS, ESTOJOS E CARTUCHEIRAS PARA RÁDIOS 

 

 
 

 

 
Sem ilhós 

 
Com ilhós 

 

 

Cinto em cordão de nylon ultrarresistente. 

Com velcro para regulagem e fivela. 

Possui duas presilhas, para: fixação em cinto de calça, porta 

chaveiro ou auxílio/fixação da regulagem. 

 

 

 

 

Estojo de couro com 2 aberturas: para botão de PTT e para 

conector de acessórios.  

Com cordão e botão para fixação do rádio e abertura traseira 

com presilha para cinto. 

 

 

>>> CONTINUA NA SEGUNDA PÁGINA. 
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Estojo PEQUENO para bateria reserva, com lateral elástica, 

fechamento em velcro e abertura traseira para fixação em 

cinto. 

Dimensões: 6.5cm largura X 13cm altura X 3cm profundidade. 

 

 
 

 

Estojo MÉDIO para smartphone ou bloco, com fechamento em 

velcro e abertura traseira para fixação em cinto. 

Dimensões: 8cm largura X 14cm altura X 3.5cm profundidade. 

 

 

 

 

Estojo GRANDE para máquina de cartão de crédito, coletor de 

dados smart e/ou materiais e pertences. 

Com fechamento em velcro e abertura traseira para fixação em 

cinto. 

Dimensões: 9.5cm largura X 15cm altura X 6cm profundidade. 

 

  

Cartucheira lateral, MÉDIA, em cordão de nylon 

ultrarresistente. Com 2 compartimentos, fechamento em 

velcro, abertura para cinto e regulagem de perna. Para kits, 

materiais e ferramentas. 

Dimensões do compartimento maior: 14cm largura X 21cm 

altura X 9cm profundidade. 

Dimensões do compartimento menor (segundo bolso, 

externo): 9cm largura X 13.5cm altura X 5cm profundidade. 

 

 

 

>>> CONTINUA NA TERCEIRA PÁGINA. 
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Cartucheira lateral, GRANDE, em cordão de nylon 

ultrarresistente. Com 2 compartimentos, fechamento em 

velcro, abertura para cinto e regulagem de perna. Para kits, 

materiais e ferramentas. 

Dimensões do compartimento maior: 17cm largura X 23cm 

altura X 9cm profundidade. 

Dimensões do compartimento menor (segundo bolso, 

externo): 9.5cm largura X 14cm altura X 5cm profundidade. 

 

 

 

Os cintos, estojos e cartucheiras para rádios proporcionam praticidade e mobilidade aos 

profissionais, que podem personalizar seu kit de acordo com os rádios e materiais que 

utilizam no dia a dia. A solução é modular e você pode levar rádio, bateria reserva, celular, 

coletor de dados, ferramentas, materiais maiores, chaves, documentos, enfim, tudo que 

precisar. 

 

Consulte-nos sobre os kits que proporcionam mais conforto aos usuários de rádio portátil: 

•  Cinto + estojos; 
•  Cinto + estojos + cartucheira; 
•  Cinto + estojos + cartucheira + fone de ouvido com microfone de lapela. 
 

 

 

Obrigado. 

Saúde e paz. 

 


