• Identificado, limpo e seco;
• Em local arejado;
• Sob temperatura ambiente;
• Protegido do sol ou fontes diretas de luz;
• Protegido de substâncias corrosivas ou agressivas.
Higienizaçã
Para conservar seu produto e manter sua vida útil,
recomendamos que lave SEMPRE o seu equipamento e
principalmente quando este for utilizado em ambientes
agressivos (ambientes salinos, exposição a gases e outros).
Vida útil
O tempo de vida útil, sem uso, é de 5 anos a partir da data
de fabricação para equipamentos têxteis e componentes
metálicos. A vida útil do produto é o termo que expressa o
período no qual o produto mantém as suas características
físicas e mecânicas sem considerar nenhum tipo de desgaste
ou uso.

Manutenção / Garantia
Este produto segue a Política de Garantia disponível no site
Ultra Safe.
Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou
manutenção do seu equipamento entre em contato com
sac@coraxsafety.com.br

Controle de inspeção
Data

Parecer

Um desgaste severo ou queda pode limitar a vida útil
a uma UNICA UTILIZAÇAO.

RESGATADOR
Equipamento para trabalhos com
deslocamento vertical utilizado para a
movimentação (subida ou descida) de
cargas ou trabalhadores mediante
a utilização de giro de manivela.

Além das verificações constantes de cada utilização,
aconselhamos inspecionar este produto minuciosamente e
preencher a ficha de inspeção a cada mês.
Manutenção / Garantia
Este produto segue a Política de Garantia que acompanha o
produto. Em caso de dúvida ou perda do tag de Garantia, entre
em contato através do site www.ultrasafe.com.br. Caso queira
acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou
manutenção do seu equipamento entre em contato com
sac@ultrasafe.com.br
IMPORTANTE
Toda e qualquer modificação, alteração ou reparo sem
anuência do fabricante são terminantemente proibidas,
implicando no cancelamento da Garantia e isenção de
responsabilidade da Empresa sobre o produto.

Ultra Safe é uma marca

Corax Indústria, Comércio e Serviços
de Materiais de Segurança EIRELI
CNPJ: 11.781.768/0001-66

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

Manual Resgatador (port) - set2020

RESGATADOR
UTILIZAÇÃO
Restrição de queda e resgate para espaço confinado.
ESPECIFICAÇÕES
Código

Comprimento

Peso

USRG00800100

10 m aço galvan.

10,5 kg

USRG00800200

10 m aço inox

10,5 kg

USRG00800300

15 m aço galvan.

15,5 kg

USRG00800400

15 m aço inox

15,5 kg

USRG00800500

20 m aço galvan.

16,5 kg

USRG00800600

20 m aço inox

16,5 kg

DESCRITIVO TÉCNICO
• Carga de trabalho: 100 kg
• Carga de ruptura: 1200 kg
• Redução de carga: 4;1
• Caixa estrutural de alumínio com acabamento em
pintura epóxi, com sistema interno de redução de
cargas;
• Base de acoplamento de aço carbono para ser
utilizado em conjunto com:
A) Tripé de duralumínio Toro Cód. USTP00700300
da Ultra Safe ou similares;
B) Monopé de aço Lancia cód. USTP00700100
da Ultra Safe ou similares;
• Manivela de aço carbono removível, acoplada
na lateral do resgatador;
• Caixa estrutural e suporte para o Resgatador
confeccionados em alumínio com pintura epóxi sobre
superfície anodizada; cabo de aço galvanizado (ou
inox), conector dupla trava com giratório e manivela
de resgate em aço.

MODO DE INSTALAÇÃO
1 Instale o Resgatador colocando seus pinos de
fixação com travas de esfera, em dois orifícios de
regulagem de altura do tripé. O Resgatador deve
ficar fixado na altura da cintura do operador;
2 Passe o conector junto com o cabo de aço através
da polia do cabeçote do tripé correspondente à
perna de encaixe do Resgatador;
3 Teste o Resgatador puxando de forma enérgica
no extremo de seu cabo de aço (conector), para
comprovar se o sistema de travamento esta
funcionando;
4 Instale o conector de dupla trava no ponto de
conexão dorsal ou peitoral do cinturão do
trabalhador.
RECOMENDAÇÕES
O Resgatador possui sistema de redução de cargas
acoplado a um carretel interno e só deve ser utilizado
para a subida do trabalhador e sempre acompanhado
um sistema de back-up. Atenção! Este produto não
tem a função de um trava quedas.
SISTEMA DE BACK-UP
A descida do trabalhador ao local de trabalho deverá
ser acompanhada de uma linha de vida e trava quedas,
conectado ao cinturão do trabalhador no ponto dorsal.
DESCIDA
A operação de descida deverá ser administrada pelo
próprio trabalhador se deslocando em forma vertical
por uma escada ou estrutura.
Durante este procedimento a manivela deve estar
sempre acoplada na lateral do resgatador na posição
“stand-by“, permitindo que o carretel do sistema
libere cabo suficiente e com uma pequena tensão para
que o trabalhador se movimente livremente dentro do
espaço confinado.

SUBIDA
Somente no caso do trabalhador sofrer uma queda e
tiver que ser resgatado, deve-se desacoplar e encaixar a
manivela no guincho e executar os movimentos no
sentido horário para a retirada da vitima de dentro do
espaço confinado.
Importante
Se for utilizada a manivela durante a descida do
trabalhador isto vai ocasionar o enrosco do cabo
dentro do carretel interno e por este motivo o
travamento do equipamento.
INFORMAÇÕES GERAIS
Treinamento específico é essencial antes do uso. Este Manual
Técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção
adequadas deste produto. Atividades em altura envolvem riscos
e podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo fatais.
O usuário não deve executar ou participar de atividades se não
estiver capacitado ou em condições de executar e assumir riscos
inerentes à mesma. Em caso de dúvidas ou problemas com o
produto ou ainda, para entender melhor este manual, entre em
contato com o nosso Depto. Técnico.
Recomendamos que as inspeções sejam feitas
PERIODICAMENTE.
Utilização
• Antes do uso, verifique se o produto foi instalado
corretamente ou está sendo aplicado adequadamente;
• Ajustar de maneira adequada todas as partes do
equipamento que deverão ser monitoradas durante
a execução do trabalho;
• Não utilize qualquer equipamento que apresente sinais de
desgaste que possam comprometer a sua resistência,
mesmo que isso ocorra logo no seu primeiro uso.
Armazenagem
Após a utilização o equipamento deve ser armazenado
nas seguintes condições:
• Conserve-o em sua embalagem original;
• Em sacolas ou mochilas (não estanque);
• Identificado, limpo e seco;
• Em local arejado;

