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RESCUE - Vantagens
RESGATE & SALVAMENTO
A RESCUE é a primeira Escada Telescópica de Salvamento para
Bombeiros, que pode ser utilizada em simultâneo por 3 pessoas.
Surge agora a 2ª geração de escadas telescópicas da TELESTEPS
com uma importante inovação: perfis triangulares, que conferem
maior rigidez e resistência à torção, tornando-a mais sólida e segura.

SIMPLES, SEGURA & ROBUSTA
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.
É extremamente robusta, flexível e fácil de utilizar.
Produto certificado por entidade independente, de acordo com
a Norma EN 1147.
t%PUBEBEFperfis triangulares, oferece maior robustez e
resistência à torção
t4JTUFNBSFCBUÓWFMpatenteado, recolhe a escada parcial ou
totalmente, por meio de 2 botões (auto-step), impedindo o
esmagamento dos dedos
t*ODMVJGFDIPTQBSBSFGPSÎPEBTFHVSBOÎB
t1PTTVJSFWFTUJNFOUPUÏSNJDPJTPMBOUF
t4VQPSUBDBSHBTBUÏ500 kg ou 3 pessoas em utilização simultânea
t"FTDBEBÏFTUFOEJEBBPOÓWFMEFBMUVSBEFTFKBEP
t%JTQPOÓWFMFNNPEFMPT EFHSBVTFNWFSNFMIPPVFNQSFUP
t%JTQPOÓWFMFNNPEFMPT EFHSBVTFNWFSNFMIPPVFNQSFUP

RESCUE 4,1 M
MILITAR
Artigo nº:

Nº de degraus:

70741-501B
13

RESCUE 4,1 M
BOMBEIROS
Artigo nº:

Nº de degraus:

70741-501
13

Altura máx. de trabalho: 5,0 m

Altura máx. de trabalho: 5,0 m

Altura total:

Altura total:

4,1 m

4,1 m

Altura rebatida:

1,17 m

Altura rebatida:

Largura:

0,47 m

Largura:

1,17 m
0,47 m

Peso:

19,2 kg

Peso:

19,2 kg
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Há muitos anos no mercado, a TELESTEPS tornou-se um ícone na produção de
escadas. Hoje é reconhecida como líder mundial em equipamentos telescópicos.
A notoriedade da TELESTEPS, aliada a um produto de qualidade elevada e máxima
segurança, torna esta marca mundialmente apreciada.
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