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Escada Telescópica RESCUE

Artigo n.º Descrição

70735-521 RESCUE (degraus vermelhos) 4,30 3,50 1,12 0,47 11 15,0

70735-521B RESCUE (degraus pretos) 4,30 3,50 1,12 0,47 11 15,0

70741-521 RESCUE (degraus vermelhos) 5,00 4,10 1,17 0,47 13 19,2

70741-521B RESCUE (degraus pretos) 5,00 4,10 1,17 0,47 13 19,2
Medidas em metros

PROFISSIONAL+

ESCADAS E PLATAFORMAS BOMBEIROS

U
TILIZAÇÃO

3
 p

essOAs m

á
x

.

pRODUTO

C
e

R

T I F I C

A
D

O

EN 1147

500
kg

MAXI

GARANTIA 

1 ANO

Bombeiros Militar

Capacidade
de carga

500 kg

EN 1147Norma EuropeiaEm conformidadecom as exigências das Escadas de Salvamento

A primeira Escada Telescópica de Salvamento para Bombeiros, que pode ser 
utilizada em simultâneo por 3 pessoas, em locais de difícil acesso envolvendo 
operações de salvamento.
Com sistema rebatível patenteado, pode ser transportada por uma única pessoa. 
É extremamente robusta, flexível e fácil de utilizar. 
Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 1147.
• Dotada de perfis triangulares, oferece maior robustez e resistência à torção
• Sistema rebatível patenteado, recolhe a escada parcial ou totalmente, por meio de 2

botões (auto-step), impedindo o esmagamento dos dedos 
• Inclui 2 fechos para reforço da segurança
• Possui revestimento térmico isolante
• Suporta cargas até 500 kg ou 3 pessoas em utilização simultânea
• A escada é estendida ao nível de altura desejado
• Disponível com 2 medidas de comprimento (3,50 e 4,10 m), com degraus em
   vermelho ou em preto
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PORQUÊ ESCOLHER A ESCADA TELESCÓPICA RESCUE?

SIMPLES DE UTILIZAR
A escada telescópica PRIME é fácil de estender até à altura
desejada com a simples utilização de dois botões laterais.
Após ouvir um clique, a escada está segura e pronta a ser 
utilizada.

FLEXÍVEL
A escada pode ser utilizada em qualquer dos níveis intermédios, 
sem ser necessário estendê-la totalmente. Quando rebatida, pode 
ser facilmente transportada e armazenada em espaços pequenos.

QUALIDADE & SEGURANÇA
Com a escada telescópica PRIME, a segurança dos utilizadores é 
garantida. Especialmente concebida como Escada de Salvamento, 
obteve a certificação pela Norma EN 1147, uma das certificações 
mais exigentes para uma Escada Telescópica.

PERFIS TRIANGULARES
A PRIME foi a primeira escada telescópica concebida com perfis 
triangulares, os quais criam rigidez e resistência à sua torção, 
tornando-a mais sólida e segura.

SISTEMAS DE FECHO EXCLUSIVO por Telesteps
O sofisticado sistema de fecho em silicone, desenvolvido e 
patenteado pela Telesteps, permite um fecho gradual e controlado 
para evitar o esmagamento dos dedos do utilizador.
Adicionalmente possui 2 fechos de segurança.

INCLINAÇÃO E ADERÊNCIA DOS DEGRAUS
Os pés foram concebidos para que a escada fosse utilizada com 
uma inclinação de 75º. Os seus degraus longos e estriados também 
contribuem para uma utilização segura e confortável.
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