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PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

KIT DE POSICIONAMENTO E RESGATE RPD ROLLGLISS

MEDIDAS

Tamanho 0
• Peso do cinto: 2055 g
• Circunferência da cintura: 60-90 cm
• Circunferência das perneiras: 45-65 cm
• Altura: 160-180 cm

Tamanho 1
• Peso do cinto: 2100 g
• Circunferência da cintura: 70-110 cm
• Circunferência das perneiras: 45-65 cm
• Altura: 165-185 cm

Tamanho 2
• Peso do cinto: 2180 g
• Circunferência da cintura: 80-130 cm
• Circunferência das perneiras: 60-75 cm
• Altura: 175-200 cm

DESCRIÇÃO
O Kit de Posicionamento e Resgate RPD Rollgliss™ 3M™ DBI-SALA® possui 
polias, cintas de ancoragem, dois mosquetões e bolsa de transporte. É equipado 
com i-Safe™ e possui construção com alta resistência à corrosão, além de design 
compacto e leve.

O dispositivo de posicionamento para salvamento (RPD) é projetado para atuar 
tanto como dispositivo de posicionamento de trabalho quanto dispositivo de 
resgate de pessoal. Além das capacidades de subida e descida, a corda do 
dispositivo pode ser travada no local para que o usuário seja posicionado em um 
local preciso para as necessidades de trabalho. Um mecanismo de subida e 
descida simples torna o RPD ideal para usar ao resgatar pessoal. O dispositivo 
pode ser usado por equipes de resgate, serviços públicos, lavadores de janelas ou 
qualquer outra aplicação que exija um dispositivo de posicionamento de trabalho.
Ao contrário de muitos sistemas de resgate industrial com acesso por corda, o RPD é fácil de operar, permitindo que 
todos o usem, sem necessidade de habilidades de resgate especializadas. O dispositivo vem pré montado, pode ser 
simplesmente removido da embalagem, instalado e usado de maneira rápida e eficiente. O usuário pode levantar a 
si mesmo em um autorresgate ou um assistente pode remover a pessoa do perigo imediato até chegar tratamento 
médico profissional ou suporte de resgate.
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APLICAÇÃO
Projetado para atuar tanto como dispositivo de posicionamento de trabalho quanto dispositivo de resgate de 
pessoal

• Equipado com i-Safe™

• Construção com alta resistência à corrosão

• Sistema de resgate com funções de subida, descida e posicionamento

• Subida e descida controlada manualmente

• Mecanismo de travamento integrado

• Sistema pré-montado extremamente fácil de usar

• Sistema de frenagem exclusivo com sensor de velocidade

• Design compacto e leve

• O kit também contém eslinga de ancoragem, 2 mosquetões e bolsa de transporte

• Há comprimentos de até 137,2 m (450 pés) para se adequar às necessidades específicas do seu local de trabalho

• Com trava-quedas de corda kernmantle
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