
EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

Ascensor de punho USClimb CE UIAA anodizado

Blocante para progressão em corda, confeccionado em chapa de 
alumínio de alta resistência, com tratamento anodizado, dotado 
de sistema de engate rápido e empunhadura ergonômica, possui 

de bloqueio anti-derrapante. Disponível em dois modelos, mão di-
reita azul ou mão esquerda laranja possui alta durabilidade, devido 
a seu novo sistema de molas, mais macio e ágil.
Material: Alumínio Anodizado
Para corda de 8mm a 13mm
Carga máxima de trabalho: 4KN

Utilização Ascensões e sistemas de reduções auto-blocante.
Recomendações gerais • Mantenha os  eixos e molas limpas e

sempre um mosquetão de segurança nos anéis superiores; • Nunca Manopla para conforto no manuseio • Dois orifício 
na parte de baixo para conexões diversas • Os ori-
fícios permitem utilizar mosquetão de backup para 
corda • Disponível nas versões mão esquerda e mão 
direita
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Inspeção

cada produto ou série de produtos.Antes e depois de cada utilização é recomendado inspecionar o equipamento para se

Utilização 

• Ajuste de maneira adequada o equipamento que deverá sempre ser monitorado durante a execução do trabalho
• Evite atrito em superfícies abrasivas e arestas cortantes durante o uso
• Não utilize qualquer equipamento que apresente sinais de desgaste que possam comprometer a sua resistência,mes-
mo que isso ocorra logo no seu primeiro uso.

Recomendações / Precauções:

mordente;
• ATENÇÃO,se faltarem dentes ou se estes estiverem desgastados,não utilize mais este bloqueador;

• Conecte um mosquetão de backup no orifício de ligação para evitar saída da corda acidentalmente;
• Utilize este aparelho sempre em conjunto com outro sistema de segurança de ascensão ou de backup;
• Equipamento não projetado para quedas.Uso somente em ascensão e deslocamento.Cuidado com o fator de queda
(perigo de morte!);
• Atente-se à carga de ruptura da corda que pode variar conforme seu diâmetro em relação ao uso do equipamento.

Limpeza
- Limpe o produto sempre que necessário com pano ou
escova de cerda sintética

 
 

  
  
  
   


