FICHA TÉCNICA
Resgatador por Corda ÁGILe
Especificações
Marca: ULTRA SAFE
Código: USRG00800700
Norma atendida: EN 795:1998
Características
Material: Alumínio
Peso aprox.: 6 kg
Cor: Preto
Placa: base 300 mm X 250 mm
Utilize cordas de: 12 mm
Carga de trabalho: 240 kg (pessoas) / 440 kg (carga)
Acessórios que acompanham o produto
Conector: 02 malhas rápidas de 8 mm
Cordim: 02 cordins de 7 mm
Alavanca com trava de segurança fabricada em poliamida.
Embalagem: sacola fabricada em Poliéster
Descritivo Técnico
O Resgatador por Corda ÁGILE de duas velocidades é uma versão portátil de
alto desempenho para uso em espaços confinados mediante cordas do tipo
Kernmantle (capa e alma).
O resgatador é acoplado ao tripé de forma rápida e eficiente, mediante um
perfil em “U” dotado de dois furos de fixação, com a inserção de dois pinos
resistentes de aço inox e alumínio com sistema de auto-trava.
A placa base dispõe de dois furos para serem utilizados como pontos de
ancoragem para as cordas com sistema de backup mediante nó blocante
(prussik).
Relações de potencia (dependendo do sentido do giro)
A) 1 : 13,50 girando no sentido anti-horário
B) 1 : 35,90 girando no sentido horário
Relações de transmissão
A) 1 : 2,13 girando sentido anti-horário
B) 1 : 5,65 girando no sentido horário
Tipos de fixação nos tripés
Existem três versões dependendo do modelo de tripé a ser utilizado:
• Versão 00 (Ultrasafe): perfil em “U” para fixação em tripés com tubos de 		
alumínio 43mm de diâmetro e furos de Ø10mm com uma distância
de 75mm entre eles.
• Versão 01 (Sked o similares): perfil em “U” para a fixação em tripés com
tubos de alumínio de 52mm de diâmetro e furos de Ø10mm com uma 		
distância de 127mm entre eles.
• Versão 02 (Task o similares): perfil em “U” para a fixação em tripés com
tubos de alumínio de 48mm de diâmetro e furos de Ø13mm
com uma distância de 129mm entre eles.
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FICHA TÉCNICA
Resgatador por Corda ÁGILe
Uso recomendado
O resgatador é um equipamento projetado exclusivamente para descida e
subida do trabalhador em espaço confinado.
Recomendações
• Evite queda do produto;
• Nunca utilize o resgatador de corda como trava-queda retrátil;
• Mantenha um ângulo máximo de 30º graus do eixo do tripé com relação
ao trabalhador, evitando assim queda seguida de pêndulo;
• Durante a operação de subida ou descida, utilize luvas de segurança tipo
vaqueta com proteção na palma da mão.
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