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RIG – DESCENSOR AUTOBLOCANTE PETZL

DESCRIÇÃO
Desenvolvido para profissionais de acesso por corda experientes Fácil de usar:

- Possui uma patilha de segurança na placa móvel lateral que permite que a corda 
seja instalada facilmente enquanto o descensor está conectado no cinto, 
facilitando a passagem de fracionamentos e limitando o risco de derrubar o 
descensor

- Fácil instalação na corda, graças às marcações que indicam o correto 
posicionamento da corda

- Manípulo/alavanca ergonômica que possibilita a liberação da corda e um 
confortável controle da descida

APLICAÇÃO
Pode ser usado de duas formas diferentes para fazer a descida: passando a corda pela placa lateral ou passando a 
corda por cima, onde há um canal com formato em V que facilita a passagem da corda.

- Possui o novo sistema AUTO-LOCK, que possibilita que o usuário se posiciona rapidamente no trabalho, sem 
precisar manipular a alavanca: assim que o usuário solta a alavanca/manípulo, a corda é automaticamente travada 
no dispositivo. O retorno automático do manípulo limita o risco de o dispositivo acidentalmente se enroscar.

- Manípulo automaticamente também muda para a posição de armazenagem quando a corda é removida do 
descensor, reduzindo o risco de o descensor acidentalmente enroscar enquanto estiver sendo carregado no cinto

Versátil:

- Uma vez que o descensor está travado, a corda pode ser puxada sem ter que manipular a alavanca, permitindo 
pequenas subidas na corda, por exemplo

- O came pode ser manipulado para tirar a folga da corda ou para assegurar usando técnicas de escalada

A placa lateral possui um reforço em aço inoxidável, aumentando a durabilidade na área de fricção da corda

Possível descensão de carga de até 200 kg

Compatibilidade da corda: 10 a 11,5 mm diâmetro

Peso: 400 g

LINHA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS
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APROVAÇÕES
EN 341 tipo 2 classe A

CE EN 12841 tipo C

CE EN 15151-1

NFPA 1983 Technical Use
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