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BEM-VINDO 
Atuando desde 1995 no mercado de segurança do trabalho, a PH E C iniciou suas atividades com a comercialização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e Coletiva (EPC), além de assessoria de segurança. Atualmente fornece equipamentos e serviços para o Corpo de Bombeiros do RS e SC, 

prefeituras e empresas dos mais diversos ramos de atividade, prestando toda a assistência técnica necessária para utilização de equipamentos, 

buscando o melhor custo x benefício. 

VISÃO 
Ser reconhecida como fornecedor das melhores soluções orientadas à 

segurança e bem-estar de seus do Corpo de Bombeiros e indústrias. 

MISSÃO 
Propor soluções que garantam a integridade e o bem-estar dos 

indivíduos, que assegurem o crescimento da empresa e dos seus 

resultados. 

VALORES 
• Domínio e aplicação de conhecimentos relacionados à segurança. 

• Cultura da qualidade.  

• Imagem e reputação. 

DISTRIBUIDOR 
Equipamentos de combate a incêndio, resgate, trabalho em altura, 

proteção de mãos, braços e outros. 

 

 

PARCERIAS 
Revenda de mangueiras, esguichos e derivantes para combate a incêndio, além de canhões oscilatórios e fixos. Comercialização de equipamentos de 1ª 

linha para resgate em altura, espaço confinado e esportes. 

 

 

LOCALIZAÇÃO 
Rua Major Francisco Ribeiro Martins, 424 - Loja 03 - CEP 88980-000 - Passo de Torres/SC 

 



 

 

 

 

SERVIÇOS PH E C | LINHA DE VIDA - NR 35 | HÉRCULES 
A PH E C oferece soluções para atender a NR-35, desenvolvendo projetos e executando linhas de vida e sistemas diferenciados para trabalho em altura. 

São oferecidas linhas de vida flexíveis ou rígidas, simples de serem instaladas e inspecionadas. Além disso, disponibilizamos serviços de inspeção e 

auditorias em linhas de vida já existentes. 

ABSORVENTES ORGÂNICOS PARA DERRAMAMENTOS DE ÓLEOS 
Peat Sorb é absorvente orgânico 100% natural, produzido do limo da turfa canadense, que promove absorção por contato, de forma limpa e completa, 

de derramamentos de óleos e derivados. 

 

 
  

A PH E C é especializada no comércio de produtos de segurança, em especial materiais de combate a incêndios (estrutural e florestal), fornecimento de 

conjuntos e equipamentos de proteção respiratória (conjuntos autônomos, máscaras descartáveis, equipamentos de fuga e linhas de ar mandado), 

material de resgate em altura e aquático, alta tensão (luvas, luvas de coberturas, varas de manobras), além de equipamentos de iluminação/sinalização, 

APH e compressores de ar de alta pressão. 

 

  



 

 

 

 

COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL 
ROUPAS 

CJTO COMB. A INCÊNDIO ESTRUTURAL – 

CERTIFICADO EN 469 (CE) 

Camada externa 75% meta-aramida, 23% para-aramida e 

2% fibra antiestático – RIP STOP, barreira de umidade em 

filme laminado de Poliuretano FR e Aramida, com proteção 

viral, barreira térmica em feltro 95% meta-aramida e 5% 

para-aramida e forro de 50% viscose FR e 50% meta-

aramida 205g/m². Faixa refletiva amarelo e prata, 

perfurada. Tamanhos disponíveis: PP, PQ, MD, GD, GG, XG, 

XXG, EG. Níveis de desempenho: Xf2; Xr2; Y2; Z2. 

 

CJTO COMB. A INCÊNDIO ESTRUTURAL – 

T2 

Para bombeiros militares e brigadistas. Blusão com 

fechamento frontal em zíper e velcro e mangas tipo 

raglã com fole interno, bolso inferior e cabedal para 

o polegar. Calça com resistência ao corte, abrasão e 

impermeável. Possui faixas refletivas resistentes a 

chamas e forro fixo e costura em matelassê. 

Suspensório em elastômero com engate rápido. 

Tecidos com resistência ao corte, abrasão e 

impermeável. Possui faixas refletivas resistentes a 

chamas e forro fixo e costura em matelassê. Em 

conformidade com a EN469.  

CAPA 7/8 (POLIURETANO) 

Para bombeiros militares e brigadistas. Capa 

7/8 excelente para trabalhos mecânicos e 

temperatura elevada. Com forro fixo em 

costura matelassê. Fechamento frontal em 

zíper e velcro, ambos em material resistente 

a chamas. Camada externa composta de 93% 

meta-aramida, 5% para-aramida e 2% fibras 

antiestática com RIP STOP. 

Barreira de umidade em filme de poliuretano 

e barreira térmica com feltro em viscose e 

tecido em meta-aramida. Em conformidade 

com a EN469.  

 

CAPUZ  BALACLAVA 

BALACLA HÉRCULES 

Proteção facial em aproximação a 

temperaturas elevadas. Produzida em 

malha de fibra aramida e com reforço 

costurado e bainha na parte inferior. 

Resistente a temperaturas de até 250 °C de 

aproximação. Certificação: EN13911.  

Produto disponível em três opções:  1 

camada – 300 g/m² (c/ abertura para olhos); 1 camada – 300 g/m² (c/ 

abertura facial total); 2 camadas – 400 g/m² (c/ abertura facial total). 

CAPUZ CARBON-X DJ77 E ABERTURA PARA A FACE 

Possui resistência contra riscos provenientes de 

origens térmicas de calor e chamas nos trabalhos de 

combate a incêndio e contra agentes térmicos 

provenientes de operações de soldagem e processos 

similares. Também possui resistência contra agentes 

abrasivos e escoriantes. Confeccionado em malha 

com 86% OPAN (fibra pré-oxidada e estabilizada) e 

14% de para-aramida. Tecido resistente a chamas. 

Categoria de risco, classe III. 

ULTIMATE™ CARBON X - PGI 

Promove proteção SUPERIOR contra calor, flash 

e chamas. Suave, possui melhor elasticidade. 

Excelente gerenciamento de umidade e 

respiração, evitando a umidade da pele. 

Contorno para pescoço e ombros. Costuras 

planas para um melhor conforto e ajuste. 

Costurada com fio 100% Nomex. NFPA 1971. 

Resistente a raios ultravioletas. 

ULTIMATE™ COM COMFORT PLUS™ 

PBI®/LENZING FR® 

Balaclava de dupla camada com forro Comfort 

Plus, mais fresca e seca.  Extra larga, cobre 

peitoral e ombros. Costuras planas. X-heavy 1/2" 

largura de abertura de rosto elastificado. UL 

Classificada como NFPA 1971.  

 

 
  



 

 

 

 

LUVAS DE COMBATE 

LUVA PRETA P/ BOMBEIRO – HÉRCULES 

Luva para bombeiro 

confeccionada com dorso liso, 

tira de reforço entre o polegar e 

indicador, dedo central com 

reforço no mesmo material. 

Composta em multicamadas, 

para operações com 

temperaturas e produtos 

líquidos e abrasivos. Elástico no 

dorso. Punho em malha para-

aramida. Toda a costura da luva 

é feita em linha de para-aramida. Com faixa refletiva. 

LUVA P/ BOMBEIRO – HÉRCULES 

Confeccionada com dorso liso, tira de reforço entre o polegar e 

indicador, dedo central com reforço no mesmo material. Composta em 

multicamadas, para operações com temperaturas e produtos líquidos 

e abrasivos. Elástico no dorso. Punho em malha para-aramida. costura 

em linha de para-aramida. 

T-REX 

É ideal para combate a incêndios. Confeccionada em couro bovino no dorso, submetido a tratamento para temperaturas elevadas.  Couro caprino na 

palma, para facilitar o tato. Utilizada em combate a incêndios florestais/urbanos – Resgate em grande ângulo – Desencarceramento em acidentes 

rodoviários e ferroviários. EN 388: Abrasão: 3/4 níveis; Corte : 5/5 níveis; Rasgo : 3/4 níveis; Perfuração : 3/4 níveis. EN 407: Comportamento ao fogo: 4; 

Calor de contato: 2; Calor convectivo: 3; Calors radiante: 1. EN 659 : 2009 +A1 2008. 

 

 



 

 

 

 

BOTAS DE COMBATE 

FIRE 10 - CA 37069  

Bota indicada para combate a incêndio predial, resgate, força de ação 

rápida, monitoramento e uniformização, palmilha anti perfuro, auxilio 

de calce em alças externas, sistema de bolso e refletivos 3D na lateral, 

acolchoamento na área de articulação dianteira e traseira. Altura 

média do cano de 38cm. Peso médio: 1,120g. 

FIRE 8 – CA 38863  

Bota multifuncional indicada para combate a incêndio predial, resgate, 

força de ação rápida, monitoramento e uniformização. Fechamento 

com cadarço anti-chama de meta-aramida com fecho saque rápido e 

refletivos 3D na lateral e tras eira. Altura média do cano de 25cm. 

Peso médio: 1,115g. 

 

 

BOTA BOMBEIRO CB FORRO ANTI CHAMA EM BORRACHA HB014C- CA 

Bota desenhada especialmente para bombeiros. Confeccionada em borracha vulcanizada, com espuma. térmica e forro 

térmico. Possui biqueira e palmilha de aço. Cor preta com alta estanqueidade e acabamento amarelo. Frontal do cano, possui 

uma proteção de tíbia na cor amarela, confeccionada em borracha. Borda superior do cano é dotada de duas alças para 

facilitar o calçamento. As alças ficam dispostas uma em cada lateral no cano. Acabamento de borracha retardante a chamas e 

altamente resistente. Área dos pés é inteiramente cercada pelo isolante de espuma de PU. Possui sola com desenho 

antiderrapante, retardante a chamas, resistente a. escorregamento e à abrasão. Isolamento elétrico para tensões até 600 

Volts. 

  

CAPACETES DE COMBATE 

GALLET F1XF 

Atualmente, a MSA lança oficialmente capacetes de incêndio da F1XF em todo o mundo para atender aos requisitos mais 

rigorosos dos bombeiros em todo o mundo. Os capacetes de incêndio mais avançados do mundo participaram do processo de 

desenvolv imento de muitos bombeiros seniores, que se beneficiaram do acúmulo técnico da MSA, a F1XF passou pela 

certificação EN443: 2008 baseada em um novo design moderno e as telas e óculos de proteção estão de acordo com a 

certificação EN14458.  

 

F2 XTREM CAPACETE DE BOMBEIRO PARA RESGATE 

Capacete de bombeiro destinado a práticas de resgate. Desenvolvido em policarbonato que garante excelente resistência 

térmica e leveza. Facilidade de ajuste e uso. Possibilidade de uso de faixas refletivas. Fornecido em diferentes cores. Opção de 

casco com ou sem ventilação. Facilidade de integração com outros EPIS tais como protetores auditivos, faciais e óculos.  

 

CAPACETE FIBERGLASS – HÉRCULES 

Capacete de segurança para proteção contra impactos, calor, chama e para combate a incêndios estruturais em temperatura 

de aproximação de até 250 °C. Possui acabamento externo liso brilhante com resistência a impacto e chamas. Conta com 

suspensão fixa através de seis cadarços flexíveis de apoio e carneira tipo catraca de ajuste na parte traseira para moldar 

qualquer tamanho. 

 

  



 

 

 

 

FERRAMENTAS PARA BOMBEIROS 

HI-LIFT FIRST RESPONDER JACK 

A ferramenta ideal para extricação, Resgate pesado, entrada forçada, bem como 

de estabilização e Escoramento. Concebida para bombeiros, o First Responder 

Jack é construída em aço, ferro fundido e alumínio de alta resistência, e está 

disponível com 1,22m de comprimento, com capacidade nominal de 2000kg e de 

capacidade testada de no mínimo 3100kg. Ferramenta de resgate fácil de usar, 

segura e versátil, o Hi-Lift tem um amplo potencial para resgate. Desenvolvida 

para trabalhos de tração, alargamento e levantamento de carga. Cremalheira 

com 111 cm de comprimento, 5 cm de largura e 2,2 cm de espessura, com canal 

guia e furos para posicionamento e apoio para alavancagem/tração. Possui 

alavanca tubular em aço com diâmetro externo de 34mm, espessura com 2,5 

mm, com comprimento de 840 mm. Altura mínima do expansor: 16 cm. Altura 

máxima do expansor: 100 cm. Largura: até 14 cm. Profundidade: de 24,5 cm. 

Altura: de 122 cm. Constituído em aço de alta resistência. Possui base rotativa 

em 360º com o objetivo de facilitar o uso em diversas posições. Peso total do 

equipamento: 13,70 kg. Possuir adesivos luminescentes (fosforescentes) para 

uso noturno. Capacidade mínima de prensagem: 3100 kg. Atendimento a Norma 

EN - 1494:2000.

 

SYAM 

O sistema tem o objetivo de encontrar um ponto seguro para fixar o profissional e permitir que o 

mesmo seja capaz de trabalhar em total segurança, impedindo uma eventual queda.  É um 

equipamento leve, de fácil utilização, de rápida colocação e que não danifica as superfícies de apoio. 

Sendo um ponto de ancoragem alto, o fator de queda é zero.  Além da Construção Civil, o SYAM pode 

ser utilizado para fazer resgates de vítimas ou para realizar intervenções policial/militar. Fabricado 

em alumínio. O ponto de ancoragem fica localizado no topo do equipamento entre os dois pontos de 

apoio na parte superior. Peso: 16 kg. Amplitude de operação entre 1,8m à 4,2m de altura; 

Comprimento: 1,5 m compacto dentro da mochila. Largura: 0,25m. Equipado com bolsa de 

transporte com alças que possibilitam  ser carregada nas costas. EN 795 Classe B. 

SYAM+ 

É uma extensão do sistema de ancoragem móvel. É a implementação de sistema de desvio que 

possibilita uma ancoragem alta que vá além do perfil da edificação. 

  



 

 

 

 

EXO® 

SISTEMA DE EVACUAÇÃO INDIVIDUAL COM GANCHO DE ANCORAGEM  

(POSSIBILIDADE DE ENCONTRAR UM PONTO DE ANCORAGEM É INCERTO)  

Sistema de evacuação individual, o EXO é constituído por quatro elementos: um gancho de ancoragem adaptado às 

configurações onde a possibilidade de encontrar um ponto de ancoragem é incerta; um sistema autoblocante para 

progredir rapidamente na horizontal, franquear uma janela, controlar e parar a descida; uma corda resistente à 

abrasão e a altas temperaturas (comprimento: 15 m / diâmetro: 7,5 mm); uma bolsa para transportar e fixar o 

sistema diretamente no harnês. Outros comprimentos de corda estão disponíveis por encomenda especial.  

 

 
  



 

 

 

 

FERRAMENTAS DE ARROMBAMENTO 

FABRICADA EM 3 PEÇAS 

Ferramenta para arrombamento tática portátil para uso exclusivo de 

forças especiais (Grupos Anti-Sequestro, Bombeiros, 

Resgatistas), corpo fabricado em aço SAE 1045 e 

acabamento com pintura vermelha. Contendo 

ponteiras fabricadas em aço SAE 1075 temperado e 

revenido, sendo em uma das extremidades uma 

ponteira tipo pé de cabra e na outra extremidade uma 

ponteira tipo cunha e uma ponta arrombadora. 

Medindo 80 cm de comprimento e 25 mm de diâmetro 

(corpo), pesando até 6,8 Kg, (padrão). 

FABRICADA EM PEÇA ÚNICA 

Ferramenta para arrombamento, alavancagem e/ou 

perfuração, confeccionada em aço-liga, forjada em peça única, com 

tratamento térmico. Corpo com perfil octogonal, com 2,4 cm de 

diâmetro. Uma das extremidades possui uma ponteira perfurante com 

no mínimo 10 cm de comprimento; uma haste chata 

com perfil cortante para alavancagem, aberturas 

para auxiliar a utilização de ferramentas para 

desencarceramento e arrombamento, com 

comprimento de 10 cm e largura de 4 cm; uma 

superfície para martelar. Outra extremidade possui 

uma “cunha” tipo pé de cabra e encaixe para 

válvulas de gás ou outros tipos de válvulas, com 

comprimento de 16 cm e abertura em ângulo de 2 

cm. Comprimento de 914 mm. Peso: 5 kg. 

MACHADO ARROMBADOR 

Machado de bombeiro tipo Pickhead com 

punho de nogueira americana curvo de 36” 

(914mm). Extremidade de corte, 

aproximadamente 5” (127mm) de 

comprimento. Cabeça da Ferramenta em aço 

forjado. Corpo totalmente polido, 

extremidade de corte afiada a mão. Os 

padrões ANSI exigem dureza de bit de Rc 45-

60, pelo menos ½ polegada  de volta da extremidade de corte. Corpo 

em esmalte vermelho e as arestas de corte em verniz claro para 

impedir a ferrugem. Cabeça do machado é encaixada hidraulicamente 

no punho e presa com uma cunha de alumínio serrilhada. Este produto 

atende  o ASME B107.400-2008. Produzido nos Estados Unidos.  

MACHADO MULTIUSO OFF GRID TOOLS, MODELO 

SURVIVAL AXE 

Lâmina em aço temperado. Lâmina da serra dobrável e substituível. 

Aço temperado q uebra vidro. Botão de segurança para dobrar a 

lâmina. Lâmina de 6" substituível desdobra-se facilmente para ter 

acesso a qualquer coisa no seu caminho. Soquetes sextavado: 

9/16"&15mm, 1/2"&13mm, 3/8", 7/16", 10mm, 

11mm. Lâmina em aço inox, com oxidação preta 

para maior resistência. Torção de fios e extrator 

de pregos. Alavanca. Cortador de caixas e abridor 

de latas. Martelo e garra. Fechamento de válvula 

de gás e abridor de garrafa. Cabo em nylon com 

fibra de vidro, durável, anatômico, 

emborrachado e antiderrapante. Cortador de 

cinto de segurança com lâmina substituível. 

Acompanha Coldre em material sintético para 

proteção para lâmina. Dimensões aproximadas: 

30 x 12,5 x 3,0cm. Peso aproximado: 0,7kg.  

MACHADO MULTIUSO OFF GRID TOOLS, MODELO 

HAMMER AXE 

Machado com vária funções: 

Lâmina em aço temperado, com oxidação preta – maior resistência  . 

Lâmina tratada termicamente podendo ser reafiada. Cabo absorção de 

impacto . Cabo resistente em fibra de vidro . Extrator de pregos . 

Cabeça de Martelo. Gancho para 

tracionar corrente de pneus . 

Alavanca. Torção de fios. Extrator de 

pregos. Acompanha Coldre em 

material sintético para proteção para 

lamina. Dimensões aproximadas: 49 x 

13 x 4,0cm. Peso aproximado: 1,0kg.  

 

OUTRAS FERRAMENTAS 

CROQUE 

Equipamento para combate a incêndio, 

arrombamento, rescaldo e retirada de 

material (impulsão e tração). Gancho 

fundido e enriquecido em duro alumínio, 

pontiagudo e tracionante, tubo de alumínio 

com diâmetro de 1 ¼ ", revestido com 

borracha PU, permitindo melhor isolamento 

térmico e elétrico. Comprimento 2,60m. 

Peso: 2,0 kg.  

 

  



 

 

 

 

COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL 
ROUPAS 
MACACÃO MULTIMISSÃO 2/1 

Macacão destinado a combate a incêndio florestal e resgate veicular, que pode ser 

transformar em Blusão e Calça através de zíper colocado horizontalmente tanto na calça, 

quanto no blusão. Equipamento produzido em Tecido Diamond, composto de 50% Viscose 

FR 46% Nomex 3% Kevlar 1% PA antiestático, de aproximadamente 240 g/m², cor preto e 

laranja ou Tecido 1124 Rip Stop, composto de 93% Meta-aramida 5% Para-Aramida 2% 

Antiestático, aproximadamente 185 g/m², cor preto e laranja. Bolsos em blusão e calça, 

porta rádio e lanterna, proteção abaixo do joelho contra picadas de cobras. Brasão do 

Bombeiro e bandeira do Brasil. Refletivos para garantir que o bombeiro seja visto.  

 

 

MACACÃO PARA INCÊNDIO FLORESTAL - HJ655IF 

Macacão aramida para combate a incêndio 

florestal com reforço interno nos joelhos. Possui 

manga reta com fole nas axilas e ajuste em 

velcro. Conta com fechamento frontal com zíper, 

dois cursores, carcela com velcro laranja e faixa 

refletiva. Com 4 bolsos (2 frontais e 2 traseiros). 

Norma em Conformidade: EN15614. Camada 

externa 93% meta-aramida, 5% para-aramida e 

2% fibras antiestática – RIP STOP. Barreira 

térmica (opcional) em feltro em viscose e tecido 

em meta-aramida. Faixa refletiva amarela e 

prata. Norma em conformidade EN15614.  

 

MACACÃO PARA INCÊNDIO 

FLORESTAL HJ655IFSL 

Macacão amarelo, em tecido composto de 

viscose FR, aramida, poliamida e fibra de 

carbono, que atende a norma BS EN 

15614:2007(E). Possui faixa refletiva, 

mangas e pernas com ajuste em zíper, 

elástico na cintura e fechamento frontal 

duplo com zíper e velcro. EPI aprovado para 

proteção do tronco, membros superiores e 

membros inferiores do usuário contra 

agentes térmicos (calor e chamas) para uso 

em operações de combate a incêndios 

florestais 

 

EQUIPAMENTOS 

QUEIMADOR PINGA FOGO  

Possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com 

capacidade total de 6,5L (1,7galões), capacidade 

útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa, peso 

líquido 2,1kg. Equipamento para iniciar queimas 

controladas com facilidade e segurança. 

MÁSCARA FACIAL TIPO BANDANA 

Respirador confeccionado em algodão 100%, incorpora uma tela de 

carvão ativado dinâmica, estrategicamente posicionada na sobre a 

zona de respiração e laminada entre duas camadas de algodão 100%. 

Apresenta fator de proteção contra fumaça, pós-

irritantes, ozônio de baixo nível, gases ácidos, 

óxido de chumbo, fumaça de petróleo e diesel. 

MÁSCARA COM FILTRO 

Máscara com filtro substituível em carvão 

ativado. Camada dupla de meta aramida, 260 

g/m2. Para situações de incêndios florestais 

ou rurais, com partículas em suspensão, 

poeiras, pós-irritantes e fumaça.  

GORGUI 

Ferramenta que combinada para  cortar, 

raspar, cavar e sufocar (em rescaldo). 

Concebida com cabo de madeira e uma só 

folha com funções individualizadas que lhe 

confere multifuncionalidade. Sendo uma boa 

opção para equipes helitransportadas. 



 

 

 

 

MCLEOD 

Ferramenta do tipo versátil, estampada, produzida em aço de têmpera 

especial (12), combinando em uma só peça, enxada e rastelo, de alta 

resistência. Utilizada para construir faixas corta 

fogo e aceiros, cavar, cortar e rastelar. Lâmina 

parafusada no cabo e com sistema de 

travamento especial para melhor fixação da 

lâmina ao cabo da ferramenta. 

MOCHILA FLEXÍVEL ANTI-INCÊNDIO 21L 

Desenvolvida para combate aos incêndios 

florestais, direto ao fogo ou para rescaldo. 

Tanque em PVC, com aditivo antichamas e 

design inovador, tipo envelope, que facilita o 

enchimento e o transporte. Mangueira com 

molas nas extremidades e engate rápido 

metálico, com válvula. Capacidade total do 

tanque: 21l (5.5 gal). Alcance do jato: Bico 

Regulável - Jato Pleno: até 12m; Jato Spray: 

até 3m. Peso vazio: 3,15 kg. 

MOCHILA FLEXÍVEL ANTI-INCÊNDIO 21L ECOFIRE 

Desenvolvida para combate aos incêndios 

florestais. Tanque em PVC tipo envelope, 

que facilita o enchimento e o transporte. 

Mangueira com molas nas extremidades, 

que aumenta a resistência do 

equipamento. Capacidade total do 

tanque: 21l (5.5 gal) Alcance do jato: Bico 

Regulável - Jato Pleno: até 12m; Bico 

Regulável - Jato Spray: até 3m.  

RASTELO FIBRA 

Ferramenta especial para uso em combate a incêndios, 

dotada de lâmina metálica, de aço de alta têmpera, com 4 

dentes, capaz de cortar e rastelar. Peso: 2,2 kg. Cabo em 

fibra com “grip” (garra) na extremidade.  

PÁ FIBRA 

Pá de combate com lâmina de duplo corte, de têmpera 

especial e desenho para uso em operações florestais. 

Possui dobras nas extremidades com o objetivo de reter 

melhor o material depositado na lâmina. Peso: 2,5 kg. 

Dimensões da lâmina: 20 x 25cm.  

CONJUNTO COMBATE P/ PICK-UP - PRO 400L 

OU 600L 

Capacidade útil do tanque: 400l ou 600l. Motor: Honda® GX-270. 

Bomba: AR 403. Peso: 90kg. 

Vazão máxima: 40 l/min. 

Pressão máxima: 40 bar. 

Alcance máximo: 20 m. 

Propulsão por motor auxiliar 

à gasolina. Auto 

abastecimento no campo, 

através de hidrojetor e 

mangote de sucção com 

filtro. Painel de controle com 

indicadores de nível (água e 

espuma). 

CONJUNTO COMBATE PARA PICK-UP - TANQUE 

FLEXÍVEL DE 250, 400 E 700L  

Facilidade de montagem/desmontagem do kit no veículo. Tanque em 

PVC com aditivo anti-chamas. Opera de 15 a 30 minutos aplicando 

água ou água + espuma. 

Capacidade do tanque de 

combustível: 3,6 l (0,95 gal). 

Motor: HONDA GX 160. Bomba: 

M35.  Cilindrada: 163 cc. 

Alcance horizontal e vertical: 

14m. Peso vazio: 39 kg (cjto 

250l) Pressão Máxima: 40 bar. 

PULASKI  

Ferramenta forjada em aço 1075 tratado, do tipo versátil combinando 

machado e picareta em uma só peça, com a finalidade de cortar e picar 

materiais em brasa além de cavar 

pequenas linhas impedindo o avanço do 

fogo, pintada na cor vermelha ou 

galvanizada. Cabo de madeira com 90cm 

de comprimento. Peso: 2,9 kg.  

ABAFADOR 5MM 

Ferramenta usada para o combate direto ao fogo apagando-o por 

abafamento. Construída de lâmina (‘flap’) de borracha compacta com 

12 furos, com duas lonas internas, parafusada em armação de ferro 

em forma de T com furação para 4 parafusos, e 

angulação de 45° para maior ergonomia do 

operador durante o combate.   

ABAFADOR 6MM 

Ferramenta usada para o combate direto ao 

fogo apagando-o por abafamento. Construída 

de lâmina (‘flap’) de borracha compacta, sem 

furos, parafusada em armação de ferro em 

forma de T com furação para 4 parafusos, e 

angulação de 45° para maior ergonomia do 

operador durante o combate. 

PULVERIZADOR SR 450 

Potente, com grande velocidade de expulsão de ar e alcance. 

Diferentes ajustes de vazão do líquido para pulverizar uma área maior 

em menos tempo. Pode também ser 

usado como soprador.  Motor 2 tempos, 

monocilíndrico. Potência (ISO 7293): 2,9 

kW (3,9 PS). Velocidade do ar: 90 m/s. 

Volume de ar sem instalação de sopro: 

1300 m³/h. Com bico: 920 m³/h.  

MOTOSSERRA MS 651 

Motosserra de uso profissional, potência (kW/cv): 5.0/6.8, Sabre: 

Duromatic, Rollomatic E e Rollomatic ES. 

Capacidade do tanque 

de combustível (ml): 

0,850. Peso (kg): 7.3. 

Capacidade do tanque 

de óleo (L): 0,400. 

Nível de potência 

sonora dB(A): 120.

  



 

 

 

 

EQUIPAMENTOS PARA COMBATE E RESGATE 
MANGUEIRAS, EDUTORES E DERIVANTES 
As mangueiras são empatadas com união adequada, na fábrica, possuindo o comprimento padrão de 15 m a 30 m. Em cumprimento à norma, a 

identificação nas duas extremidades evita adulteração. As mangueiras de incêndio têm a qualidade reconhecida por certificações como ISO 9001, além 

de diversas certificações internacionais que asseguram o atendimento às normas dos mercados mais exigentes, como UL e FM (EUA). 

 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 1 - Sintex Predial 

Usos em edifícios de ocupação residencial e pressão máxima de 

trabalho de 10kgf/cm². Mangueira com reforço têxtil 100% em fio de 

poliéster, branco e tubo interno de borracha sintética, preto.  

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - Sintex N 

Uso em edifícios comerciais e industriais ou Corpo de Bombeiros e 

pressão máxima de trabalho de 14kgf/cm². Possui reforço têxtil 100% 

em fio de poliéster, branco, e tubo interno de borracha sintética, preto. 

Empatada com uniões tipo engate rápido, em latão, tipo 65B (para 

diâmetro de 65mm) e tipo 40-B (para diâmetro de 40mm), conforme 

NBR 14349.  

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 3 - Dupla Capa 

Aplicação na área naval e industrial ou Corpo de Bombeiros, onde é 

desejável uma maior resistência a abrasão e pressão máxima de 

trabalho de 15kgf/cm². Possui duplo reforço têxtil singelo 

confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento 

horizontal, na cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor 

preta. Em lances de 15, 20, 25 e 30 metros. Conforme NBR 11861.  

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 - Sintex Plast 

Aplicação em área industrial, onde é desejável uma maior resistência a 

abrasão e pressão máxima de trabalho de 14kgf/cm². Possui reforço 

têxtil singelo confeccionado 100% em fio de poliéster de alta 

tenacidade, com revestimento externo em PVC + Borracha nitrílica, na 

cor vermelha e tubo interno de borracha sintética, na cor preta. Em 

lances de 15, 20, 25 e 30 metros. Conforme NBR 11861.  

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 5 - Sintex Super 

Premium 

Aplicação em área industrial, onde é desejável uma maior resistência a 

abrasão e a superfícies quentes, pressão máxima de trabalho de 

14kgf/cm². Fabricada com reforço têxtil tecido em fio poliéster de alta 

tenacidade, tecimento horizontal (tipo sarja), possui o tubo interno de 

borracha sintética e o revestimento externo em borracha nitrílica 

(elastômero de acrilonitrila e butadieno com resina de PVC na 

proporção NBR: PVC de 70:30), o que lhe confere alta resistência ao 

ozônio, intempéries, óleos e solventes, além de uma resistência a 

abrasão muito superior aos outros elastômeros sintéticos. Em lances 

de 15, 20, 25 e 30 metros. Conforme NBR 11861.  

PASSADOR DE NIVEL 

Fabricado em ferro, na cor preta com faixas na cor amarela para 

melhor visualização, utilizado para proteção da mangueira de 

combate a incêndio quando da 

necessidade de transpassá-la com o 

caminhão, comprimento 76 cm, largura 

42 cm, altura 9 cm, vão para encaixe das 

mangueiras de 1 1⁄2' e 2 1⁄2" de 

aproximadamente 11 cm, possui duas alças laterais em ferro para 

transporte. Peso: 23 kg.  

DERIVANTE ESFERICO DE FECHO 

RÁPIDO EM Y 

Abertura e fechamento com 1/4 de volta. 

Entrada engate rápido ER (storz), 2 ½”, duas ou 

três saídas em engate rápido ER ( storz ). 

Pressão de Trabalho : até 14 kgf / cm² (200 

PSI). Pressão de Teste Hidrostático : 21 kgf / cm² (300 PSI). 

Fechamento por válvulas esféricas de 1/4 de volta. 

DIVISOR/DERIVANTE DE ALUMÍNIO 

COM 1 ENTRADA DE 21/2 STORZ X 2 

SAÍDAS DE 11/2 STORZ 

Derivante em Y com válvulas de esfera para 

permitir a derivação controlada de 2 

mangueiras de 1 ½” desde uma linha ini cial com mangueira de 2 ½”. 

Seu corpo é fundido em forma de Y com alumínio conforme 

especificação T-6061 com tratamento superficial de anodização dura 

ANSI A356.0-T6, impregnado com plástico para o preenchimento de 

porosidades com pintura interna e externa em pó.  

EDUTOR BOMBA DE SUCÇÃO 

Fabricado em latão de alta resistência. Aplicado para esvaziar porões e 

áreas inundadas e operações de 

abastecimento auxiliares em 

diversas condições. Pode ser 

utilizado entre linha de mangueiras, 

sendo a entrada do edutor 

acoplado a mangueira que vem da 

rede de incêndio ou da moto - bomba e a saída acoplado a mangueira 

que fará a descarga do líquido que está sendo succionado. O edutor 

deverá estar submerso no fluído a ser succionado. Pressão de 

Trabalho: 3 kgf / cm² à 10 kgf / cm² (42 à 142 PSI). Sucção feita pela 

corrente de líquido, oriunda da rede. 

MEDIDOR DE VAZÃO TUBO PITOT 

Fabricado em latão. Usado para medir 

vazão da linha de uma maneira prática e 

rápida. 



 

 

 

 

CHAVE STORZ 

Fabricadas em bronze, são usadas para 

conectar uniões a válvulas de hidrantes ou a 

outras mangueiras. A chave Tipo Storz facilita o 

acoplamento e desacoplamento de mangueiras e 

equipamentos com entradas padrão engate rápido 

ER.  

CHAVE PARA HIDRANTE 

Ferro d’água ( chave “ t “ ). Fabricada em aço sae 

1010 / 1020. Pintura betuminosa. Utilizada para a 

abertura e fechamento da válvula do hidrante. 

Facilita o acionamento manual de aparelhos instalados so b tampas. 

Apresenta ponta do braço inclinada e afilada, que se encaixa no orifício 

dos tampões, pode ser usada como alavanca para abri-los. Furo 

inferior que se ajusta ao espigão da válvula. Saliência inferior na forma 

trapezoidal. 

 

 

COLUNA DE HIDRANTE 

Fabricada em tubos de aço para serem instaladas à linha de 

incêndio e receberem as válvulas para hidrante, para se 

conectarem as mangueiras para combate ao incêndio. 

 

LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA 

SINTEX ARC ÁLCOOL 

LGE omposto de tensoativos fluorados, hidrocarbonos, e solventes. É 

uma espuma formadora de camada polimérica completamente 

sintética, desenvolvida para prevenir e extinguir incêndios de classe B, 

envolvendo solventes polares (álcool, acetona, éter, etc.) 

SINTEX AFFF  SINTEX® 

LGE composto de tensoativos fluorados, hidrocarbonos, e solventes. 

Utilizado para combate a incêndios 

envolvendo hidrocarbonetos. 

SINTEX AFFF/ARC 

LGE composto de tensoativos fluorados, 

hidrocarbonos, polímeros de alto peso 

molecular e solventes. Para combate a 

incêndios envolvendo hidrocarbonetos e 

solventes polares. 

SINTEX AFFF/ARC - AEROPORTO 

Composto de tensoativos fluorados, hidrocarbonos e solventes. 

Possui certificado de marca de conformidade ABNT em atendimento a 

norma ABNT NBR 15511 para o tipo 7, Classe HC - extinção de 

incêndios em hidrocarbonetos, Classe AR - extinção de incêndios em 

solventes polares e classe AV – utilização em aeroportos para extinção 

de incêndios em hidrocarbonetos. Esta norma substituiu a norma 

Petrobrás N-2142 que foi definitivamente cancelada pela CONTEC 

(Comissão de Normalização Técnica).  

SINTEX A/F 

Desenvolvido especialmente para auxiliar os bombeiros no combate a 

incêndio florestal por via aérea ou terrestre, além disso, o LGE Sintex 

A/F é um agente extremamente eficaz para o combate a incêndios de 

Classe A, em áreas como: indústrias de papel, borracha, pneus, minas 

e depósitos de carvão etc. 

  



 

 

 

 

ESGUICHOS 

IMPULSE ESGUICHO AUTOMÁTICO 

MODELO BGT-125 - TFT - IMPULSE - 

1 ½” 

Esguicho automático com conexão de entrada 

1.1/2” (38mm). Vazão de 10-125 gpm (40-500 

l/min). Possui cabo de pistola montado abaixo 

da válvula, Válvula de abertura e fechamento acionada por gatilho, 

Tecla flush para limpeza de impurezas oriundas do sistema de água. 

Possui dentes de borracha para formação da neblina. Fabricado em 

Alumínio anodizado leve com revestimento rígido para a máxima 

resistência à corrosão e desgaste. Peso: 3,900 lbs (kg).  

ESGUICHO DE 1 ½ REGULÁVEL TWISTER 

O esguicho produzido pela Task Force Tips de 

vazão dupla com duas regulagens de fluxo, de 

20 e 95 gpm a 100 PSI (75 e 360l/min a 7 BAR). 

Todos materiais de liga leve, alumínio 

anodizado e camada dura. Sede de válvula 

traseira de troca rápida, esfera de fechamento 

de aço inoxidável e uma posição de 

desligamento no giro para fechamento 

positivo. O punho está montado sob válvula. 

Junta rosqueadora de 38 mm padrão.  

ESGUICHO DE 1 ½ REGULÁVEL  BGH-125GPM 

O esguicho automático produz uma vazão de até 500 l/min a 6,9 BAR. 

Sua gama de vazões vai de 10 a 125 GPM (40 a 500 l/min). Seu corpo é 

de duralumínio usinado com tratamento de proteção contra oxidação 

de anodização profunda. Equipado com 

válvula deslizante que permite a regulagem 

de vazão através de controle com seis 

posições de detentores; entre totalmente 

aberto e totalmente fechado. Equipado com 

anel de controle rotativo, que permite 

selecionar o tipo de jato de água, entre jato 

sólido (compacto) e cortina de proteção 

(neblina).  

ESGUICHO DE 11/2 REGULÁVEL QUADRAFOG FQS125 

Esguicho manual de vazão regulável equipamento de alta 

performance desenvolvido para uso em linhas de mangueiras 

manuais, com controle manual de vazão. O esguicho produzido pela 

TFT (Task Force Tips) modelo FQS125 da série Quadrafog, tem seu 

corpo usinado em liga de alumínio (duralumínio) com tratamento de 

proteção contra oxidação em anodização profunda. Esse processo de 

anodização confere dureza superficial bem como protege o material 

contra ação da oxidação. Além das 4 indicações básicas, tem uma 

última posição que permite abertura total do corpo do esguicho, 

possibilitando assim a saída de qualquer sujeira que venha a se alojar 

no corpo do interno no esguicho. 

Possui alavanca de vazão em peça 

maleável e inquebrável, sua forma 

anatômica permite uso fácil e seguro, 

possibilitando que o usuário tenha 

controle efetivo da válvula de controle 

de vazão.  

SISTEMA PORTÁTIL P/ COMBATE AO INCÊNDIO COM 

ESPUMA 

Equipamento portátil para geração de espuma que permite ao usuário 

controle total sobre vazão, 

proporção e densidade da espuma 

empregada pelo usuário. O 

equipamento trabalha com 

pressões de 40 a 500 PSI (3 a 35 

BAR) e vazão nominal de 12 GPM 

(45 litros/minuto). É totalmente 

desmontável para facilitar a 

adequada operação de limpeza e 

sua manutenção. Permite uso por 

usuários destros ou sinistros. 

GARANTIA: 2 anos, sendo que está gravado em seu corpo o número de 

série para permitir o controle eficiente da garantia e patrimônio. 

Dimensões: 36,2 x 27,9 x 45,7 cm (CxLxA).  

 

ESGUICHO MANUAL COM VAZÃO REGULÁVEL 

SC366/368/369 

Com mecanismo interno em aço 

inoxidável, de ajuste manual, gradual, 

em função da pressão utilizada, afim 

de auto-compensar o fluxo de água. 

Alavanca para abertura e fechamento 

do fluxo através de válvula esférica. 

Tecla “flush”. Desenhado para 

trabalhar com vazão variável no 

lançamento de água/espuma, sem 

aspiração de ar. Permite a formação de jato na forma de neblina, meia 

neblina e jato sólido, regulados através de manopla no bocal do 

esguicho. Fabricado em liga leve de alumínio, acabamento anodizado. 

Modelo/Conexão/Vazão 

SC-366 - 1.1/2” – ER - 30-60-95-125 GPM 

SC-368 - 2.1/2” – ER - 95-125-150-200-250 GPM 

SC-369 - 1.1/2” – ER - 30-60-95-125-150-200 GPM 

ESGUICHO MANUAL AUTOMÁTICO SC312/SC322 

Com empunhadura. Em liga leve de alumínio, acabamento anodizado. 

Equipamento de alta performance, com 

controle automático de vazão. Possui 

mecanismo interno em aço inoxidável, de 

ajuste automático, gradual, em função da 

pressão utilizada, afim  de auto-compensar o 

fluxo de água, mantendo a vazão constante 

em qualquer forma do jato. Tecla “flush”. 

Trabalha com vazão variável no lançamento 

de água/espuma, sem aspiração de ar. 

Permite a formação de jato na forma de neblina, meia neblina e jato 

sólido, regulados através de manopla no bocal  do esguicho. Excelente 

Performance de alcance em função do ajuste automático. Pressão de 

trabalho ideal: 100 psi (7 kgf/cm2).  

Modelo/Conexão/Vazão  

SC-312 - 1.1/2” – ER - 60-200 (230-750) 

SC-322 - 1.1/2” – ER - 10-125 (40-475) 

  



 

 

 

 

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL BLITZFIRE 

Simples, leve e fácil de manusear. Possui uma revolucionaria válvula 

de fechamento, a qual fecha o fluxo de água caso o canhão se mova 

abruptamente. Vazão de 2000 l/min @7BAR. e entrada de 2 e ½” Storz 

em alumínio anodizado incorporado. Manobra do ângulo de ataque de 

10° a 50°, permitindo ataque e proteção em ângulo agudo. 

Movimento angular de 20º à direita e esquerda. Base dotada de 

exclusiva válvula de controle de vazão e segurança inercial que pode 

fechar totalmente o fluxo de água do monitor, ou diminuí-la para 320 

l/min impedindo perda de estabilidade com o solo. A alavanca de 

manobra da válvula que também é utilizada como alça de transporte, 

só pode ser acionada propositalmente, sendo que para permitir vazão 

o operador é obrigado a liberar a trava da alavanca.  

O monitor é dotado de 

controle de vazão tipo 

“Nozzleman Flow Control” 

permitindo regulagem pelo 

operador de vazões de 0, 

320, 500, 1000, 1300, 

1500, 2000 l/min@7BAR. 

CANHÃO MONITOR 

PORTÁTIL HEMESPHERE 

Versátil, leve e fácil de implantar. 

Estabelece rapidamente o fluxo de água 

em locais que outros tipos de monitores 

não podem. O curso da articulação rotativa 

permite dirigir o fluxo em praticamente 

qualquer direção. Possui variedade de 

suportes. Fabricado em liga leve de 

alumínio de alta resistência. Acoplamento 

de Entrada Padrão: Fêmea NH 2 polegadas. 

Saída Padrão: Macho 2 “NH. Posições de 

Montagem: 8 posições, cada 45 graus (fechamento para reposição).  

Alcance da Articulação de Esfera Dupla: 80 graus (enquanto fluindo). 

Rotação do Curso Principal: 360 graus (enquanto fluindo). 

Aproximação da Mangueira: 90 graus, a válvula de en (10 kg) (sem 

bocal, grampo de viga "I" trada gira 360 graus. Peso: 10kg. 

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL MODELO RAM 

O canhão monitor portátil de ataque rápido modelo 8296 R.A.M foi 

projetado especialmente para proporcionar rapidez no combate. Seu 

projeto propicia um rápido e fácil transporte, bem como a 

montagem e operação no campo. É construído em liga leve de 

alumínio e possui um exclusivo sistema de segurança com 

estabilidade automática. Com um desenho inovador, através 

de uma eficiente área de 

passagem o conjunto é capaz 

de reduzir a turbulência, com 

uma eventual melhora na 

qualidade do jato e com 

alcance superior. Conexão de 

entrada do tipo engate rápido 

de 2.1/2" e conexão de saÌda rosca macho NH 2.1/2" 7,5 F.P.P.. 

Fornecido com cinta de segurança para fixação do conjunto em um 

ponto fixo. Vazão de 500glp. 

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL 

MODELO 8297-25 

O canhão monitor portátil modelo 8297-25 é o mais versátil e 

inovador equipamento portátil de descarga disponível atualmente aos 

profissionais da área de combate a incêndio. Seu projeto permite 

desconecta-lo facilmente da base portátil e conectá-lo a uma base 

flangeada (modelo 8298), para o uso em pontos fixos, como colunas 

de hidrante ou viaturas. 

Devido a sua construção 

compacta e pés de apoio 

articuláveis, requer pouco 

espaço em seu 

armazenamento. Vazão 

máxima de 1000 gpm com 

base portátil e 1250 GPM com 

conexão flangeda.   

 

 

 

COMPRESSORES DE AR 
Compressor de ar respirável com 300 bar de pressão, sistemas de admissão e filtragem de ar, mangueiras de enchimento,  válvulas de segurança, 

pressostato de desligamento automático e purga automática. Sistema com vazão de ar de acordo com a necessidade da empresa ou bombeiro. 

  

  



 

 

 

 

LANTERNAS 
Operação com as mãos livres com a luz sempre direcionada para o alvo. Aprovação ATEX para o uso em áreas perigosas. Iluminação LED constante 

acima do tempo de vida útil nominal. Fixação específica do capacete, seguro e com ângulo ajustável, posição ergonômica na parte inferior do capacete. 

Design da lâmpada robusto, compacto e funcional. Variedade de desempenho e conceitos operacionais para diferentes aplicações. Resistente ou à prova 

de água de acordo com o modelo. 

XPS LED E XP LED 

Adaptáveis aos capacetes da série F1 e F2 

da MSA GALLET. Oferecem uma solução 

leve e robusta para a iluminação a média e 

longa distância. Facilita trabalho 

intervenção em ambientes escuros e/ou 

com abundante humidade, pó ou água. 

LANTERNA PROPOLYMER 4AAA 

Mais utilizada com o Capacete Gallet devido à sua 

alta durabilidade e performance no combate a 

incêndios. Excelente lanterna para capacete Gallet. 

Também pode ser utilizada em mãos. 7 LEDS ultra-

brilhantes – 67 lúmens - 100.000 horas de vida útil. 

Certificação UL, MSHA e CE. Alimentação: 4 pilhas 

“AA” alcalinas. Autonomia: 155 horas.  

LANTERNA DUALIE 3AA ATEX 

Intrinsecamente segura!. Tecnologia C4 Led ®. Três combinações de 

iluminação: frontal (luz focalizada), lateral (luz periférica), frontal e 

lateral simultaneamente. Frontal: 140 lúmens, alcance de 171m, 18 

horas de duração; Lateral: 140 lúmens, alcance de 18m, 18 horas de 

duração. Frontal e lateral: 245 lúmens, 9 h de duração. IPX7: à prova 

de 1m de água por até 30 minutos! À prova de 

impactos de até 2m de altura;. Clip de fixação para 

trabalhos que necessitam das duas mãos livres. 

Funciona com três pilhas AA.  

FIRE VULCAN LED 

Luzes traseiras salva-vidas. Novo C4 ® LED, o que a torna a cinco vezes 

mais brilhante. Vida últil de 50.000 horas. Saída de Luz: Alta - 80.000 

candelas e 145 lumens; Baixo - 40.000 candelas e 70 lumens. 

Profundo-prato refletor parabólico que produz um feixe apertado com 

iluminação periférica ideal para auxiliar na navegação. 8 funções 

programáveis. Base de carga atende aos 

requisitos da NFPA 1901. À prova d'água até 

1 metro durante 30 minutos. Certificação FM 

= Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4; Class II, 

Div. 2, Groups F,G; Class III, T-54C (T6) .  

SURVIVOR LED 

Possui certificação INMETRO. Lente em 

policarbonato; Cor laranja; possui clip de fixação e anel metálico para 

fixação em correia; Possui PLUGS OPTICOS PARA “CORTE DE 

FUMAÇA – SMOKE CUTTER®, acessórios especiais para 

diminuir o brilho e luz periférica em ambientes com fumaça. 

Lâmpada com tecnologia “LED” geração C4. Potência 

luminosa 175 lumens (41.000 cd), alcance de iluminação de 

405 metros em alta intensidade. Indice de proteção IP 66;  

Opera com bateria recarregável em lítio ou com 04 pilhas 

alcalinas não recarregáveis do tipo “AA”. Base para recarga da 

lanterna em conformidade aos quesitos da NFPA 1901.  Ex ia 

IIC T4 Gb; Ex ia IIC T3 Gb; Ex ia IIB T4 Ga; Ex ia IIB T3 Ga. 

LANTERNA E-SPOT FIRE BOX 

A mais brilhante lanterna recarregável LED na sua classe. Luzes 

traseiras salva-vidas. Recarga: 5 horas. Tempos de execução: 

estacionário e lanternas traseiras LED de alta: até 3 horas para o nível 

de saída de 10% e baixa: até 6 horas. 8 funções programáveis. À prova 

d’água até 1 metro durante 30 minutos. Novo C4® LED tecnologia tem 

uma vida últil de 50.000 horas e refletor especial tornando-a cinco 

vezes mais brilhante. Saída de Luz: Alta - 80.000 

candelas e 145 lúmens de saída do sistema de 

medição; Baixa - 40.000 candelas e 70 lúmens. 

Profundo-prato refletor parabólico produz um 

feixe apertado com iluminação periférica ideal 

para auxiliar na navegação. LEDs ultra brilhantes 

que permite ver até mesmo em uma espessa 

cortina de fumaça. 

TORRE DE ILUMINAÇÃO PORTÁTIL 

STREAMLIGHT MODELO SCENE LIGHT 

Possui seis diodos emissores de luz, ultrabrilhante com 

tecnologia C4, 50.000 horas de vida útil. Corpo 

confeccionado em polímero de alta resistência. Possui três 

intensidades de iluminação: Luz Alta: com 3.600 lumens, 

31.000 candelas, com autonomia de até 5 horas, Luz Média: 

com 2.400 lumens, 20.000 candelas, de até 9 horas e Luz 

Baixa: com 1.100 lumens, 11.000 candelas de até 18 horas 

de uso contínuo. Cabeçote refletor de luz com possibilidade 

de giro horizontal e/ou inclinação vertical superior a 90º. 

Atende aos quesitos da Norma ANSI/NEMA FL1-

2009. Possui índice de proteção IP67. Bateria 

chumbo-ácido, selada – zero manutenção com 

capacidade de até 500 recargas. Comprimento 56 

cm, Largura 16,5 cm, Altura 29 cm e diâmetro do 

refletor 17 cm. Altura até 182 cm. Possui alça para 

transporte. Peso: 11,3 kg.  

LANTERNA KNUCKLEHEAD – CLIP 

Intrinsecamente segura! Cabeça articulável. Imã removível 

para fixação – ideal para qualquer indústria. Três intensidades 

de iluminação: Alta – 163 lúmens, 3,75 horas de duração; 

Baixa – 50 lúmens, 20 horas de duração; Strobo – 8 horas de 

duração. À prova de impactos de até 2m de altura. Bateria 

recarregável de NiCd para até 1000 ciclos. 

LANTERNA STREAMLIGHT MODELO 3AA HAZ-LO - 

INMETRO 

Para atmosferas explosivas. Elástico para fixação horizontal e vertical. 

Cabeçote com rotação vertical de 90°. Fabricada em polímero. LED 

com tecnologia C4. 120 Lumens. Alcance de 165 metros. Autonomia 

de 11 horas. Utiliza três pilhas alcalinas AAA, inclusas. Diâmetro do 

cabeçote: 4,76cm; Comprimento: 7,82 cm; 

Largura: 6,35 cm. Peso: 202 gramas. Possui 

classificações: ATEX: II 1G Ex ia IIC T3 Ga – FTZU 

11 ATEX 0052X. UL e C-UL Classificada: Classe 1, 

Divisão 1, Grupos A,B,C,D, Classe II, Divisão 1, 

Grupos E,F,G Classe III, T4. Testada para usos em 

atmosferas com presença de Metano. INMETRO: 

Ex ia IIC T3 Ga; UL-BR 12.0403X .  

 



 

 

 

 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 
CONJUNTOS AUTÔNOMOS 

AIRXPRESS 2 FIRE 

Equipamento simples, confiável e econômico que atende aos requisitos da EN 

137, Tipo II para o mercado de serviços de incêndio e uma variedade de 

aplicações relacionadas. Apresenta um novo design moderno e proporciona um 

baixo custo de manutenção. A nova válvula de demanda AX fornece uma taxa de fluxo ajustável e uma 

função de desvio manual opcional. Os zíperes nos cintos de segurança permitem a mudança do manômetro 

e da válvula de demanda de um lado para o outro. Todos os recursos adicionais do AirXpress 2 Fire são ideais para condições extremas de trabalho 

(ambientes de respiração pesada) e maior segurança geral do usuário. 

MÁSCARA AUTÔNOMA G1 

Equipamento diferenciado, de alta tecnologia. Módulo de controle fornece LCD de duas cores e 

monitores analógicos. O display liga automaticamente quando o módulo de controle é levantado para a 

posição de visualização. Impressão grande torna o visor fácil de ler. Não importa qual botão é 

pressionado, exibe informações necessárias. Melhor visibilidade através de luzes e material refletivo. 

Mostra a pressão restante do cilindro através de 4 LEDs coloridos. Comunicações eletrônicas são 

integradas em cada unidade. Comunicação alta e clara. Remove o ruído respiratório inalatório. Almofada 

lombar giratória ajustável regula o peso do SCBA. Maior conforto, equilíbrio, ajuste. Sistema de energia 

central para todos os componentes eletrônicos. Fonte única alimenta todo o SCBA. Disponível em 

acessório de cilindro com rosca ou conexão rápida de fácil atualização. Fixação e substituição rápida 

para retorno ao primeiro plano. Tecnologia integrada para expansão futura: Bluetooth, RFID, Near Field 

Communication (NFC), rádio de longo alcance.  

MÁSCARA AUTÔNOMA PA540 

Máscara autônoma de ar comprimido com pressão positiva. Composto de peça facial 

inteira dotada de visor transparente. O sistema bocal possui um dispositivo para o encaixe 

de uma válvula de demanda e é recoberto com uma tampa plástica. Possui um suporte 

com uma válvula de exalação tipo pressão positiva, uma mascarilha interna e o diafragma 

de voz encaixam-se na parte traseira do sistema bocal. A peça facial inteira possui tirante 

de cabeça com cinco pontos de fixação. Válvula de demanda com pressão positiva 

automática. Cilindros de aço ou composite, de 200 ou 300 bar.  

PROTEÇÃO TÉRMICA E SENSOR DE MOVIMENTO 

SISTEMA DE ALARME PESSOAL MOTIONSCOUT 

Design compacto e robusto. Isento de manutenção, bastando trocar as baterias AA quando for necessário. Fácil 

manuseio com apenas dois botões: o botão maior ativa o alarme manual, e o menor liga a unidade. Sensor de 

temperatura. 

  



 

 

 

 

MÁSCARAS DE FACE INTEIRA, SEMIFACIAIS E RESPIRADORES DE FUGA 

MÁSCARA FACIAL FULL FACE RB 

É um respirador de ar de segurança, tipo peça facial inteira, 

confeccionada em silicone, nas cores azul ou amarelo, ou em 

neoprene, na cor preta. Possui um visor panorâmico, de material 

plástico rígido transparente, fixo na máscara por um aro de metal ou 

plástico. A parte frontal inferior do corpo da 

máscara possui uma abertura para fixação de 

um bocal dotado de um suporte para válvula de 

exalação, diafragma de voz (exceto no modelo 

STD Standard), uma válvula de inalação que é 

presa na parte traseira do suporte onde é 

rosqueado o filtro, e uma mascarilha interna. 

MÁSCARA FACIAL FULL FACE ABSOLUTE 

É um respirador de ar de segurança, tipo peça facial inteira, 

confeccionada em silicone, nas cores azul ou amarelo, ou em 

neoprene, na cor preta. Possui um visor panorâmico, de material 

plástico rígido transparente, fixo na máscara por um aro de metal ou 

plástico. A parte frontal inferior do corpo da peça possui um suporte 

com uma válvula de exalação, diafragma de voz 

(exceto no modelo STD – standard) e uma mascarilha 

interna. Nas laterais do corpo da peça estão 

localizadas duas aberturas contendo dois dispositivos 

de encaixe tipo baioneta onde são fixados os filtros de 

proteção respiratória. Cada dispositivo contém uma 

válvula de inalação. 

MÁSCARA FACIAL INTEIRA ADVANTAGE 3000 TWIN 

Proporciona excelente campo de visão livre de 

distorções, cor azul conferindo agradável aspecto 

visual e redução de calor, mascarilha interna 

(nosecup) que reduz o embaçamento da lente sob 

condições de baixa temperatura e alta umidade.  

MÁSCARA FACIAL INTEIRA TIPO QUEIXO 

Proporciona ao usuário conforto e segurança. 

Produzida em borracha natural, apresenta alta 

resistência ao ataque de produtos químicos. 

Cartuchos produzidos seguindo rígidos padrões de 

qualidade, conectados à máscara através de rosca 

padrão internacional Rd40. 

MÁSCARA FACIAL INTEIRA ULTRA-TWIN 

A máscara facial inteira Ultra-Twin apresenta a 

mesma peça facial da Máscara Queixo, porém para 

utilização com cartuchos Classe 1 tipo rosca 

(Comfo II), disponível nas versões em Silicone e 

Borracha Natural. 

RESPIRADOR ADVANTAGE 200 

Respirador semifacial para ser utilizado com dois 

cartuchos Classe 1 com encaixe tipo baioneta, 

assim como permite a utilização de dois cartuchos 

Classe 1 tipo rosca da Comfo II, através da 

utilização de adaptador. Produzido com o sistema 

MultiFlexTM”, uma combinação de borracha e termoplástico que 

confere maciez e maleabilidade ao produto. O desenho “AnthroCurve” 

aliado ao sistema MultiFlexTM equaliza a pressão na área de vedação 

facial, proporcionando maior conforto ao produto.   

RESPIRADOR ADVANTAGE 420 

É  a opção superior para proteção respiratória. A peça facial do molde 

e a vedação facial garantem que a unidade ofereça excelente ajuste e 

conforto ao usuário. O design exclusivo 

permite que o usuário coloque e tire 

facilmente o respirador de ponta, 

mantendo um ajuste personalizado. Outras 

características incluem uma faixa de cabeça 

ComforTop, um orifício de queixo de 

liberação de umidade interno e as tiras 

extra-largas de cabeça e pescoço. 

RESPIRADOR DE FUGA II EVADE 

É um respirador purificador de ar para fuga com 

bocal, confeccionado em silicone, composto de 

um bocal e uma presilha nasal, colocados na 

parte superior da peça, que se ajusta facilmente 

à boca e ao nariz. Na parte inferior da peça existe 

uma abertura onde é encaixado o filtro para 

fuga. O respirador é armazenado dentro de uma 

embalagem plástica hermética, que é lacrada e selada através de uma 

cinta lacre em todo o contorno de fechamento e duas etiquetas lacres 

adesivas, garantindo selagem e inviolabilidade do conjunto. Esta 

embalagem plástica possui uma presilha plástica para colocação na 

cintura do usuário. 

CONJUNTO RAPID 15 

É o menor equipamento autônomo de respiração de ar 

comprimido da Air Safety. Possui dimensões reduzidas e  

nova válvula de demanda automática, com tubo flexível, 

para conexão ao bocal da máscara, oferecendo melhor 

desempenho e menor peso ao conjunto de respiração. O 

conjunto é equipado sistema de pressão positiva e além de 

todas  as vantagens já mencionadas, proporciona mais 

esta opção combinada de maior segurança contra gases 

muito tóxicos. 

MÁSCARA DE FUGA S-CAP AIR 

Fornece 15 minutos de proteção respiratória para salvar vidas em 

ambientes extremamente tóxicos ou deficientes de oxigênio (IPVS). 

Apresentando ativação a utomática e rápida, bolsa de 

transporte fluorescente, cilindro com volume de 3 litros 

de 200 bar de ar comprimido em aço ou fibra de 

carbono. Este equipamento é ideal para uso em navios, 

plataformas de petróleo off-shore, refinarias, empresas 

de água e esgoto e espaços confinados. 

MÁSCARA DE FUGA MSA TRANSAIRE® 10 

É um respirador de adução de ar 

comprimido, com fluxo constante para ser 

utilizado em situações nas quais o 

ambiente for repentinamente contaminado 

por gases, vapores tóxicos ou venha a se 

tornar deficiente de oxigênio. O 

equipamento é composto por um capuz, 

cilindro, mangueira de baixa pressão, 

regulador de pressão e bolsa para 

transporte. 

 

  



 

 

 

 

DETECTORES DE GÁS 

DETECTOR 4 GASES ALTAIR® 4X 

Bateria recarregável que permite operar por 

24 horas. Robusto, pode resistir a quedas de 

até 6 metros, além de possuir IP67 e ser 

protegido contra entrada de poeira e líquidos. 

ALTAIR 4X tem um sensor MotionAlert que 

detecta a ausência de movimentação do 

usuário e SISTEMA TRIPLO DE ALARME: LEDs, 

sonoro e vibratório. Funções parametrizáveis, 

que incluem o alarme e valores previstos de 

calibração, função STEL, TWA e muitos outros parâmetros. O ALTAIR 

4XR também permite alertar eventos em tempo real aos membros da 

equipe, supervisores, gerentes de segurança e outros quando 

conectado ao aplicativo MSA ALTAIR Connect através de uma conexão 

sem fio tipo Bluetooth®. Kit calibração adquirido separadamente, 

assim como bomba de detecção de gás. 

DETECTOR MULTIGÁS COM BOMBA E 

BLUETOOTH ALTAIR® 5X  

Robusto e avançado, com sensores XCell de alta 

performance e bomba incorporada, o Detector 

Multigás ALTAIR 5X possui vários recursos que 

proporcionam o máximo de segurança e 

facilidade de uso mesmo nas situações mais 

extremas. Possui botões grandes para uso com 

luvas e sua carcaça em policarbonato protege o 

detector de quedas de até 3 metros. O detector 

também possui o exclusivo MotionAlert ™, que 

permite que os outros saibam se o usuário tornou-se imóvel e 

InstantAlert ™, um alarme manual que permite alertar os outros em 

casos de emergência. O instrumento possui ainda as opções de display 

colorido ou monocromático de alta resolução e exclusivo indicador de 

fim-de-vida dos sensores, tudo isso para uma operação mais fácil e 

segura. 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DE AR MANDADO E CILINDROS 

DE SUPORTE DE AR 
O uso de EPR tem como objetivo principal prevenir a exposição por inalação de substâncias perigosas e/ou ar com deficiência de oxigênio. Quando não 

for possível prevenir a exposição ocupacional, o controle da exposição adequada deve ser alcançado, tanto quanto possível, pela adoção de outras 

medidas de controle que não o uso de EPR. A PH E C disponibiliza e indica capuzes com sistema de ar mandado com redundância (cilindros de ar) para 

realização de tarefas onde há a presença de contaminantes e particulados que podem afetar a saúde do trabalhador. Veja a linha de produtos abaixo: 

 

CONJUNTOS FILTRANTES - CONFIL 3 E 5 

Confil 3 com vazão de 800 litros de ar por 

minuto à 6 bar de pressão. Refil 

Coalescente. Refil de Carvão. Distribuidor 

triplo com engates rápidos com dupla 

trava de segurança, podendo ser 

conectadas até 3 mangueiras de ar 

respirável. Confil 5 com vazão de 1400 

litros de ar por minuto à 6 bar de pressão. 

Refil Coalescente. Refil de Carvão. 

Distribuidor com engates rápidos com dupla trava de segurança 

podendo ser conectados até 5 mangueiras de ar respirável. 

 

 

MANGUEIRA PVC AZUL 

Atóxica - Ideal para utilização / conexão direta 

com o usuário do EPR. Vendida em lances de 5, 

10, 15, 20 ou 30 metros ou fabricadas com no 

máximo 90 metros por encomenda de acordo com 

as NBR’s vigentes para todos os respiradores de 

linha de ar comprimido e Arap. 

MANGUEIRA HELICOIDAL PU36 

Ergonomia, organização e conforto na utilização. Em 

poliuretano, cor azul, diâmetro interno 1/4“, com 

engates de segurança dupla trava, reforço de mola 

nos terminais. Comercializada em lances de 5, 10 e 

15 metros. 

 



 

 

 

 

 
MÁSCARA SUFLAR. C.A. 5651 

Visor em policarbonato. Membrana vocal. Mascarilha Interna e vedação labial total. Válvula ar para controle do fluxo. Vazão de 

120 a 360 litros por minuto. Películas para o visor. Pode ser utilizada com filtros. Corpo da máscara em borracha termoplástica 

antialérgica. 

 

RESPIRADOR SUFLAR. C.A. 5615 

Válvula de exalação. Válvula de ar para controle do fluxo. Vazão de 120 a 360 litros por minuto. Corpo do respirador em 

borracha termoplástica antialérgica. 

 

CAPUZ SUFLAR. C.A. 4844 

Capuz leve em tecido PVC reforçado. Amplo visor em poliéster cristal. Alarme sonoro de falta de 

ar. Válvula de ar para controle do fluxo. Vazão de 120 a 360 litros por minuto. Opção c/ tecido 

PVC reforçado. Sistema pneumático reutilizável. Fácil manutenção e limpeza. 

 

 

 

CAPUZ SUFLAR COM ABAS. C.A. 4844  

Capuz leve em tecido PVC reforçado. Amplo visor em poliéster cristal. Alarme sonoro de 

falta de ar. Válvula de ar para controle do fluxo. Vazão de 120 a 360 litros por minuto. 

Tubo de derivação do ar para roupa. Sistema pneumático reutilizável. Fácil manutenção e 

limpeza. 

 

CAPUZ FAMA. C.A. 15900 

Capuz leve em tecido PVC (azul) ou TNT (branco). Amplo visor em poliéster cristal. Sistema 

pneumático reutilizável. Alarme sonoro de falta de ar. Válvula de ar para controle do fluxo. 

Vazão de 120 a 360 litros por minuto. Reposição Capuz - Kits com 10 peças. Películas para o 

visor. Kit bandana de suor. Fácil manutenção e limpeza. 



 

 

 

 

 

 

CAPUZ HELMO. C.A. 18044 

Capacete de segurança com carneira ajustável e catraca. Tecido em PVC. Amplo visor em poliéster. Sistema 

pneumático incorporado ao capacete. Válvula de ar para controle do fluxo. 

Vazão de 120 a 360 litros por minuto. Tubo de derivação de ar para roupa. 

Películas para o visor. Fácil manutenção e limpeza. 

 

RESPIRADOR VIP. C.A. 27257 

Escudo facial basculante que permite verificar a pintura sem a interferência do visor. 

Película do visor descartável. Vedação facial descartável. Alarme sonoro de falta de ar. Válvula de ar para controle do 

fluxo de ar. Vazão de trabalho: 200 a 300 L/min. Reposições: kit visores, reposição de touca e kit bandana de suor. 

 

 

CAPACETE P/ JATEAMENTO - ACS 952. C.A. 29326 

O mais leve do mercado. Capacete em plástico ABS. Visor em policarbonato super 

resistente. Alto fator de proteção. Cinto com registro de ar, filtro e silenciador. Baixo nível 

de ruído interno. Blusão em tecido resistente. Gola interna com ajuste para vedação. Alarme 

sonoro de falta de ar. 

 

 

RESERVA DE AR COM VÁLVULA TEMAX  

PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFIMADO. 

 

 

RESERVA DE AR COM CILINDROS  

  

  



 

 

 

 

EQUIPAMENTOS DE RESGATE EM ALTURA E ESPAÇO CONFINADO 
TRIPÉS E GUINCHOS RESGATADORES 

TRIPÉ RESCUE SUPER II 

É um dispositivo de ancoragem transportável do 

tipo B, projetado para utilização como parte de 

um sistema pessoal de proteção contra quedas 

ou de um sistema temporário de ancoragem 

para trabalhos e resgates verticais. Carga de 

trabalho segura: 500 a 940kg. Altura mínima: 

1,80m. Altura máxima: 3,10m. Peso: 32,30kg. 

Em conformidade com a NBR 16325-1.B; EN 

795B; NFPA 1983. 

SISTEMA WENDIX - TRIPÉ, BIPÉ E 

MONOPÉ 

Dispositivo de ancoragem transportável 

destinado à utilização como parte de um 

Sistema Pessoal de Proteção de Queda, pode 

ser montado como tripé, bipé e monopé (tubo 

amarelo + roseta). O SISTEMA WENDIX® é 

considerado um dispositivo de ancoragem 

transportável do tipo B. É a solução ideal com 

inúmeras variações de montagem e tamanho, 

pois pode ser montado como tripé, bipé e 

monopé. Um sistema único para situações de 

trabalho e resgates em locais de difícil acesso, 

para 1 ou 2 pessoas ao mesmo tempo, 

conforme as possibilidades de 

montagem. Carga de trabalho 

segura: 13kN. Altura mínima: 

0,60m. Altura máxima: 3,07m. 

Peso: 47kg. Em conformidade com 

a NBR 16325-1.B; EN 795B; NFPA 

1983. 

TRIPÉ TORO 

Pernas telescópicas independentes e ajustáveis. 

Sapatas retangulares de aço com base de borracha 

antiderrapante e orifícios que permitem a fixação no 

chão através de estacas ou parafusos em superfícies 

não rígidas. Cabeçote em aço carbono com 3 roldanas 

em Nylon 6 de alta resistência para passagem de 

cabos de aço de guinchos resgatadores ou da corda do 

resgatador por corda ÁGILE. Possui também três (3) 

olhais na parte inferior do cabeçote para fixação de 

sistema de polias para uso com cordas. Corpo em 

alumínio de liga leve. Cabeçote em aço carbono. Fita limitadora. Carga 

de ruptura: 16 kN. Altura mínima: 1,5 m. Altura máxima: 2,15 m. 

Possui bolsa de Poliéster 600D para transporte. Peso: 13,8 kg. 

RESGATADOR POR CORDA - ÁGILE 

Resgatador em alumínio facilmente acoplável ao tripé, 

mediante um perfil em “U” dotado de dois furos de 

fixação e inserção de dois pinos resistentes de aço inox 

e alumínio com sistema de auto-trava. A placa base 

dispõe de furos para utilizar como sistema de backup 

mediante nó blocante (prussik). Carga de trabalho: 240 

kg (pessoas) / 440 kg (carga). Base retangular: 300 x 

250 mm. Peso: 6 Kg (aprox.)  

RESGATADOR CABO AÇO 

Acoplável a linha de tripés e monopés Ultra Safe. 

Resgatador por cabo de aço utilizado para trabalhos e 

resgate em espaço confinado.  Equipamento para 

trabalhos com deslocamento vertical utilizado para a 

movimentação para subida em caso resgate. O 

resgatador possui sistema de redução de cargas 

acoplado a um carretel interno e deve ser utilizado 

somente para subida de trabalhadores com um sistema 

de backup.  

CINTURÕES PARAQUEDISTAS, 

TALABARTES E ACESSÓRIOS 

X-PERT II® 

8 pontos de conexão, 2 de retenção de quedas, 2 de 

posicionamento, 1 ventral, 1 para restrição de 

deslocamento (têxtil) e dois pontos para resgate ou 

acesso espaços confinados. FIT FIX® para fácil 

conexão do bloqueador ventral.  

FIVEX II®  

Com 6 pontos de conexão, sendo 2 de retenção, 2 de 

posicionamento, 1 ventral e 1 para restrição de 

deslocamento (têxtil). FIT FIX® para fácil conexão do 

bloqueador ventral.  

X-TREME II® 

Possui 6 pontos de conexão, 2 de retenção de 

quedas (em alumínio), 2 de posicionamento (em 

alumínio), 1 ventral (em alumínio) e 1 para restrição 

de deslocamento (têxtil). Possui acolchoados duplos 

e altos, desenvolvidos para proporcionar um 

perfeito encaixe entre o usuário e equipamento, 

garantindo um extremo conforto e estabilização da 

lombar para as operações de longa duração em 

suspensão. FIT FIX® para fácil conexão do bloqueador 

ventral.  

VENTRAX 

Cinturão tipo cadeirinha, que possibilita a 

regulagem do tamanho da cintura e das pernas. 

Possui um ponto de ancoragem em estrutura 

têxtil, com cor diferenciada, que permite rápida 

visualização, inclui um porta material na lateral 

com capacidade para 5kg. Peso: 520g.  

TORINO PLUS 

Em fita de poliéster, acolchoado Thermo Form® e forro 

em tecido Air Mesh respirável nos ombros, cintura e 

pernas. Possui seis fivelas duplas (Fast Fit). Possui 

Indicador de queda localizado na região lombar. A 

cintura ergonômica semi  rígida e de grande largura 

oferece sustentação e segurança únicos e uma 

ventilação excepcional. 

  



 

 

 

 

VERONA EC 

Três fivelas duplas de fechamento e regulagem 

rápida (Fast Conect). Duas fivelas (Fast Fit) de 

regulagem rápida. Alças porta equipamentos com 

carga máxima de 2 Kg cada. Espaldar e malha rápida 

triangular para fechamento ou conexão de talabarte 

no ponto peitoral. 

IMMO 

Cinto para içado e imobilização de vítimas 

Em fitas de poliéster com acolchoado em 

Thermo Form® e sistema Air Mesh. Possui 2 

argolas em formato “D” para ser içado, 

utilizadas em conjunto com fita de 

suspensão que acompanha. Alças nas 

partes frontal e traseira para movimentação 

no solo. Lâmina rígida em alumínio para 

imobilização da coluna cervical. 

Reguladores para estabilização da cabeça. 

Bolsa e suspensor p/ içamento. 

TRIÂNGULO DE RESGATE 

Produzido em PVC de alta resistência. 

Possui 04 pontos de ancoragem em anéis de aço no 

formato D e mais 01ponto composto por 02 (dois) 

anéis em fita de poliéster reforçada que devem ser 

utilizadas em conjunto.  

CINTO ABDOMINAL HL001B4 

Possui 03 fivelas duplas de ajuste rápido e 04 

dupla de conexão e ajuste rápido. Possui um 

talabarte em poliamida para posicionamento, 

com um conector classe T em alumínio com 

abertura de 20 mm, protetor removível em 

tecido para-aramida com fechamento em 

ganchos e argolas. NBR: 15835.  

CINTO PARAQUEDISTA HL00901ESAPF 

Totalmente ajustável com ponto de conexão dorsal. 

Específico para uso com trava-quedas retrátil, 

garantindo ainda mais conforto e segurança. 

Confeccionado em poliéster com fivelas duplas de aço 

com pintura epóxi. Possui 2 ajustes nas pernas. 

Fechamento peitoral em velcro e passador tipo clipe 

para armazenamento da sobra de fita. Possui indicador 

de impacto. NBR: 15836. 

HL005ACT 

Projetado exclusivamente para atividades de acesso e 

resgate. 5 pontos de conexão (dorsal, peitoral, lateral, 

ombros e umbilical). Totalmente ajustável. Possui 

indicador de impacto. NBR: 15835/ 15836. 

HL01203MVR2 

3 pontos de conexão. Permite conforto e 

máxima segurança. Confeccionado em 

poliéster com fivelas duplas de aço com 

pintura epóxi. Possui 1 ajuste na cintura, 2 

ajustes nas pernas e 2 ajustes nos 

suspensórios. Conta com alças laterais 

para descanso do talabarte. NBR: 15836.  

 

 

HL40001CAHE - DIELÉTRICO 

4 pontos de conexão e alto 

desempenho para trabalhos à quente e 

com soldas. Possui 5 ajustes: nos 

suspensórios, na cintura e nas pernas. 

Com fivelas duplas de aço com 

revestimento dielétrico. Possui 

indicador de impacto. NBR: 15835/ 

15836.  

HL032YEACT 

Talabarte 1,30 m – Duplo c/ Abs.  1 conector classe T com 

20 mm de abertura em aço. 2 conectores classe A com 53 

mm em aço. NBR: 14629/ 15834/ 15837.  

SDE “Y” DUPLO 

Talabartes em “Y” para retenção de queda para 

trabalhadores com peso de 60 kg até 100 kg. 

Disponíveis em 2 comprimentos: 1,08 m e 1,20 m. 

REACTOR 55 

Talabarte de segurança em “Y”, em fita, com 

absorvedor de energia. Com três conectores, 

sendo dois MGOs de 55mm com dupla trava 

(23kN) e um oval em aço com trava 

automática e sistema Keylock (25kN). 

Resistência da fita: 22kN. Comprimento: 1,40m. Peso: 1,50kg. 

Conformidade com EN 355 EN354 NBR 15834 e NBR 14629.  

TRAVA-QUEDAS  

HTQR060C – 3,5M, 6M, 10M, 15M, 30M 

Trava-quedas mais leve e com alta 

resistência a impactos. Caixa 

confeccionada em polímero de alta 

resistência a impacto. Fita de poliéster 

de 25 mm de largura. O sistema interno 

possui mola em aço inoxidável e duplo 

freio independente são acionados 

através de força centrífuga.Possui um 

olhal em aço giratório na parte superior 

para conexão ao ponto de ancoragem. 

Na extremidade da fita de poliéster 

possui um conector em aço forjado tipo 

gancho de 20 mm de abertura com dupla trava e 

indicador de impacto. Tamanho da fita: 6 m.  

DESCENSOR AUTOMÁTICO PARA EVACUAÇÃO RÁPIDA 

Dispositivo de evacuação de emergência e resgate projetado para 

ontrolar automaticamente a velocidade de descida para aplicação em 

ambientes industriais. O sistema de descida assegura uma velocidade 

constante de 0,8 metros por segundo até duas pessoas 

simultaneamente em operações de resgate ou abandono. Inclui: 1 

freio de travagem centrifuga TASK, 1 mochila de 

50L, 3 mosquetões de aço task - 40kn e corda de 

poliamida para operações verticais.  Material 

construtivo: corpo em liga de alumínio, olhal em 

aço inoxidável, corda semiestática em poliamída. 

Velocidade de descida: 0,8m a 1,5m/s 

(dependendo da carga) . Carga máxima permitida: 

150kg. Carga mínima permitida: 20kg. Altura 

máxima de descida permitida: 200m. Altura 

acumulada máxima de descidas: 5000m. 



 

 

 

 

CAPACETES 

CORAZZA AIR 

Tipo III  Classe A. Capacete de segurança sem aba com 

fita jugular de 3 pontos e sistema de ajuste total para 

uso em trabalhos em altura, resgate, arboricultura e 

escalada. 

CORAZZA PRO 

Tipo III  Classe B. Capacete de segurança sem 

aba com fita jugular de 3 pontos e sistema de 

ajuste total para uso em trabalhos em 

embientes dielétricos ou com riscos de 

respingo de produtos químicos ou 

incandescentes.  

ROCK LARGE VISION 

Leve e resistente. Estrutura externa fabricada em ABS 

e sua estrutura interna fabricada em EPS. Possui seu 

tecido interno removível. Conta com slots laterais 

para fixação de viseira e fixação de abafadores. Fita 

jugular é ajustável e removível, além de ter clipes 

laterais para utilização de lanterna de cabeça. 

Acompanha viseira LARGE CLEAR. Ajuste entre 55 e 63cm. Peso: 

0,670kg. ANSI Z89.1-2014, Tipo I, Classe C, CE EN 12492:2012 e 

atende a NBR 8221:2015.  

FOCUS CLASSE A - TIPO III 

Casco injetado em ABS. Tratamento UV. Casco com 

ventilação frontal, lateral e traseira protegidas por 

telas. Suportes de lanterna feitos em ABS presos ao 

casco. Jugular com 3 pontos de ancoragem. 

Reguladores e fivela em Nylon. Testeira de 

polietileno com quatro amortecedores. Ajuste 54 a 

62 cm. Norma NBR 8221. Peso: 0,420 kg.  

ARES CLASSE A - TIPO III 

Casco injetado em ABS. Tratamento UV para proteger as cores dos 

capacetes. Casco com 6 furos, sendo 3 de cada lado 

para maior ventilação. 4 Suportes de lanterna. 

Jugular com 3 pontos. Reguladores e fivela em 

Nylon. Testeira de polietileno com quatro 

amortecedores e ajuste de tamanho por catraca em 

ABS (variação de 54 a 62 cm). Atende a Norma NBR 

8221. Peso: 0,420 kg. 

 

CAPACETES PETZL – MODELOS E ACESSÓRIOS 

 

 

  



 

 

 

 

MACAS DE RESGATE 

STR PLUS II 

Maca flexível do tipo envelope. Atende as mais complexas e 

exigentes operações em locais de difícil acesso onde a 

vítima tem que ser transportada com dinamismo, segurança 

e conforto. Com duplo sistema de segurança DSS®, sistema 

No Pressure® e Harness H®. Cores: Laranja e preto. Material 

construtivo: Placa em PEAD. Peso: 12,400kg. 

STR WIND 

Maca flexível do tipo envelope, que atende diversas 

atividades de resgate em altura ou espaço confinado 

de dimensões reduzidas e é a melhor escolha para 

um resgate rápido, eficiente e sem complicações em 

ambientes de difícil acesso. Com duplo sistema de 

segurança DSS®, Harness H® e Sistema I-STR®. 

Material construtivo: Placa em PEAD. Peso: 10,4kg. 

H-STR II 

Maca flexível do tipo envelope, desenvolvida e 

projetada com dimensões reduzidas. Ideal para 

transporte e resgate de vítimas em diferentes 

cenários industriais, urbanos, marítimos e verticais, 

principalmente locais e equipamentos com espaços 

pequenos, pois permite flexionar o quadril da vítima. 

Com duplo sistema de segurança DSS® e Harness H®. 

Cores: Laranja e preto. Material construtivo: Placa em 

PEAD. Peso: 6,85kg. 

BLOCK II - MACA CESTO 

A maca BLOCK II® é uma maca tipo cesto, ideal para 

o transporte e resgate de vítima em diferentes 

cenários industriais, urbanos, marítimos, verticais e 

através de arraste. Conta com duplo sistema de 

segurança DSS® e Harness H®, sistema de cintos 

que permite a fixação de vítima sem prancha ou 

com prancha, garantindo assim a dupla segurança. 

Cor: Preto. Material construtivo: Placa em PEAD e 

corpo em aço carbono. Peso: 19,2kg. 

MACA DE RESGATE TIPO CESTO 

Proporciona ao resgatado uma proteção adequada  

enquanto dentro do cesto. Proporciona resistência 

com durabilidade. Com estrutura robusta e diversos 

orifícios laterias. Fabricada utilizando sistema 

consolidado de roto moldagem. Comp: 2,10 cm; Larg: 

63,5 cm; Altura: 17 cm; Peso: 13 kg.  

MACA DE RESGATE TIPO CESTO 

Cor: Vermelha *Pintura eletrostática a pó Epoxy Peso: 11,3Kg. Carga 

Máxima de trabalho: 200 kg. Dimensões: 1,97m x 0,52m x 0,15m. 

Tubos em aço SAE 1010. Perfis estruturais laminados em aço SAE 

1010. Soldagem por processo MAG. Fundo em 

Polipropileno com 2 mm de espessura. 

Braçadeiras em Poliamida tipo T50R. Fivelas 

em aço inox certificado AISI 304L. Fitas de 

Fixação em Poliester 45 mm de largura nas 

cores laranja, amarelo e preto. Pontos de 

fixação para içamento indicados por adesivos 

refletivos nas cores preto e amarelo. Permite o 

uso com prancha (tábua) de resgate.  

MAMUTE TIPO CESTO 

DESMONTÁVEL 

Cor: Laranja *Pintura eletrostática a pó 

Epoxy. Peso: 12,5kg. Carga Máxima de 

trabalho: 200 kg. Dimensões: 1,97m x 

0,52m x 0,15m. Tubos em aço SAE 1010. 

Perfis estruturais laminados em aço SAE 

1010. Soldagem por processo MAG. Fundo 

em Polipropileno com 2 mm de espessura. 

Braçadeiras em Poliamida tipo T50R. 

Fivelas em aço inox certificado AISI 304L. Fitas 

de Fixação em Poliester 45 mm de largura nas 

cores laranja, amarelo e preto. Pontos de 

fixação para içamento indicados por adesivos 

refletivos nas cores preto e amarelo. Permite 

o uso com prancha (tábua) de resgate. 

MACA DE RESGATE TIPO ENVELOPE 

Peso: 8,5kg. Carga admissível: 

135kg. Dimensões aberta: Largura: 

950mm X Altura: 2400mm. Chassis e 

Pedal: Polietileno de alta densidade 

ANTI-UV. Barras estruturais em 

ALUMÍNIO 6351 T6. Fivelas de 

passagem e estruturais em inox. 

Fivelas de engate rápido em aço 

(pintado epoxy). Fitas estruturais do 

cinto, cinto de segurança tipo 

Paraquedista, fitas de fechamento e 

alças de transporte em Poliester 

(45mm). Fitas estruturais em poliamida (20mm). Fitas de içamento 

tubulares em poliamida. KIT MAMUTE®FLEX. PEDAL MAMUTE®FLEX. 

IÇAMENTO MAMUTE®FLEX. MOCHILA MAMUTE®FLEX (Proteção e 

transporte). 

 

PRANCHA DE POLIETILENO 

Prancha longa em polietileno. Prancha 

longa em polietileno com alta resistência 

a impactos para primeiro socorros, 

projetada para transporte manual de 

vítimas. Possibilita resgate na água. 

Acompanha 3 fitas para fixação da vítima 

na prancha. Dimensões: 188cm x 44cm x 

65mm. Peso: 9,0kg. 

  



 

 

 

 

CORDAS E CORDELETES 

CORDA SEMI-ESTÁTICA 

POLARIS - DIÂMETRO: 10 

A 12 MM - EN-1891 

Corda de alta performance que 

garante segurança para quem 

trabalha ou pratica esportes nas 

alturas, desenvolvidas com o 

que existe de mais novo em tecnologia. Possui resistência de até 22 

quedas em testes auditados e resistência à ruptura até 82% superior 

às normas internacionais. Vendida em rolos de 50, 100, 150 e 200 

metros. 

 

Diâm.(mm) Circ.(”) Massa Nominal Carga Mínima 

  (kg/200m) de Ruptura (kgf) 

10 1 1/4 16 3.222 

11 1 3/8 18 3.814 

12 1 1/2 22 4.093 

 

CORDELETE POLARIS - 5MM A 8MM 

Cordas auxiliares muito usadas por escaladores e 

alpinistas industriais, na segurança do escalador, 

como bloqueio de cordas (prussik) e para uso na 

amarração dos acessórios. Possui alta resistência a 

ação do sol (raios uv). Material : Poliester. 

 

Diâm.(mm) Circ.(”) Massa Nominal Carga Mínima 

  (kg/200m) de Ruptura (kgf) 

5 5/8 4,5 759 

6 3/4 5 916 

7 7/8 7,5 1127 

8 1 11 1595 

 

POLARIS SAFETYLINE – NR18 

Utiliza tecnologia Braid on Braid confere 

ao cabo um perfil mais redondo e 

compacto. Trançado da capa 

desenvolvido para suportar o atrito do 

trava-quedas. Perfil circular aumenta a segurança na frenagem do 

dispositivo de travamento do trava-quedas. Único do mercado que 

possui uma trança intermediária “bem fechada”, com reduzido passo 

de trança. Essa característica faz com que a trança funcione como um 

filtro, barrando as impurezas e sujeiras, impedindo que cheguem até a 

alma central. Vendido em 50, 100 e 200 metros. Resistência à ruptura 

- 3.270 kgf. Resistência à ruptura com terminações (nó 8)1.815 kgf. 

Resistência à ruptura sem capa externa: 2.826 kgf. 

SAFETY PRO 12,5MM NFPA 

Especialmente projetada para 

bombeiros e resgate. Excelente 

aderência e características mecânicas 

elevadas, é recomendada para 

trabalhos pesados. Carga de Ruptura: 4 

070 daN, Diâmetro: 12,5mm, Estiramento 

estático ( em 2,7kN ): 5,5%, Estiramento 

estático (em 1,35kN ): 3,2%, Estiramento 

estático ( 4,4kN): 9,2%, Material: 100% 

poliamida de alta tenacidade, Número de 

fusos: 40.  

CORDELETE 2MM A 8MM 

São leves e compactos, oferecendo versatilidade e segurança a 

praticantes de escalada, montanhismo, espeleologia e trabalhos em 

altura. 100% poliamida. 

 
Diâm.(mm) Peso Carga Ruptura Normas 

2 2g/m 0,8kN - 

3 6,5g/m 2,5kN - 

4 10g/m 4kN CE EN564 

5 15g/m 6kN CE EN564 

6 24g/m 9kN CE EN564 

7 31g/m 12kN CE EN564 

 

FITA TUBULAR 26MM 

Fita tubular em Poliéster para ancoragens e 

amarrações. Norma EN 565. Resistência à ruptura 

15kN. Cor: Preto/Amarelo. Carga de Ruptura: 22kN. 

Material: Poliéster.  

CORDA SEMI-ESTATICA K2 11,5 MM 

Atende a norma europeia EN-1891. É uma corda 

polivalente que atende todos os praticantes de 

atividades verticais. Possui proteção contra raios UV. 

Carga de ruptura: 38 KN. Diâmetro/Espessura da 

corda: 11,5 MM. Rendimento: 9 m/kg. Tipo de 

encordoamento: trançada. Alongamento - 2,6%. 

Composição - 60% em Poliéster e 40 % em Poliamida. 

  



 

 

 

 

EQUIPAMENTOS DE ANCORAGEM 

CINTAS, PLACAS DE ANCORAGEM E OUTRAS 

PAW L – Placa de ancoragem grande 

Placa de ancoragem grande, em duralumínio, para facilitar a organização no posto de trabalho e criar 

sistemas de ancoragens múltiplas. Doze (12) orifícios circulares de 19mm de diâmetro sendo: sete 

dispostos na linha inferior e cinco dispostos na linha superior. Dois orifícios desformes, espelhados, lado a 

lado, na parte média da placa, para redução de peso do equipamento. Chapa de alumínio de 10mm de 

espessura contribui para uma excelente relação resistência x peso. Carga de ruptura: 36 kN. Certificações: 

CE, NFPA 1983 General Use. Peso: 350g.  

 

 
 



 

 

 

 

 

CONECTORES 

WILLIAM - MOSQUETÃO PÊRA ALUMINIO COM TRIPLA TRAVA AUTOMÁTICA PETZL 

Mosquetão em formato “Pêra” assimétrico com ampla abertura que facilita a conexão com vários itens. 

Mosquetão em alumínio muito leve, reduzindo o peso do equipamento carregado pelo usuário. Pode ser 

usado com a barra de posicionamento CAPTIV (vendida separadamente) para garantir que o mosquetão 

fique posicionado corretamente, de forma que a carga se mantenha no eixo principal do mosquetão 

limitando o risco de girar. Fácil de manusear: Design projetado para manter excelente firmeza mesmo 

utilizando luvas; Sistema Keylock para evitar qualquer engate involuntário do mosquetão. Trava TRIACT 

LOCK: tripla trava automática. Para abrir o mosquetão é necessário puxar a trava para cima, girar no 

sentido horário e abrir o gatilho. Possui um furo de 3 mm de circunferência na ponta do gatilho que se 

alinha com a trava, para evacuação de sujeira, que podem acumular na ponta e impossibilitar o 

fechamento do mosquetão. Perfil em H que assegura uma excelente relação resistência/leveza, além de 

proteger as marcações contra abrasão. Permite trabalhar a temperaturas entre – 40° C e +80° C. 

Material: Alumínio. Certificações: CE EN 362, EN 12275, EAC, UIAA e NFPA 1983 Technical Use. 

Resistência: Longitudinal = 27kN / Transversal = 8kN / Com gatilho aberto = 8Kn. Dimensões: Peso = 90 

g / Altura = 115mm / Largura = 80mm. Abertura do gatilho: 27mm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POLIAS 

RESCUE - POLIA/ROLDANA SIMPLES DE ALTA EFICIÊNCIA (95%) PETZL 

Polia simples, leve e de alta eficiência. Possui placas laterais móveis e próxima entre si que 

permitem uma fácil colocação da corda e mantém a polia posicionada, evitando que ela caia da 

corda enquanto não houver conexão com o mosquetão. As laterais das placas não acompanham o 

contorno da roldana sendo ligeiramente alargadas no comprimento permitindo a instalação 

conjugada de um blocante de punho (Basic - Petzl), que funciona automaticamente transformando-

se num sistema autoblocante. Roldana em alumínio, montada sobre rolamentos de esferas seladas 

para uma excelente eficiência. Desenvolvida para profissionais de resgate, projetado para suportar 

cargas pesadas ou para  uso intensivo. Orifício de conexão amplo que possibilita a conexão de até 3 

mosquetões, facilitando o uso. Materiais: Alumínio e aço. Rolamentos de esferas estanque: sim. 

Compatibilidade da corda: 7 a 13 mm. Carga de ruptura: 36kN. Carga máxima de trabalho: 8kN. . 

Eficiência: 95%. Certificações: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use, UIAA. Peso: 185 g. 

Comprimento: 68 mm. Altura: 96 mm. Largura: 32 mm. Espessura das placas laterais: 4 mm. 

Diâmetro da roldana: 38 mm.  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

DESCENSORES 

ID S - DESCENSOR AUTOBLOCANTE FUNÇÃO 

ANTI-PÂNICO PETZL 

Função anti-pânico. Permite uma movimentação suave em 

terrenos inclinados ou horizontais. Sistema AUTO-LOCK 

permite que o usuário se posicione facilmente sem precisar 

manipular a alavanca ou dar um nó para bloquear o 

descensor: assim que o usuário solta a alavanca, ela gira 

automaticamente para a posição de bloqueio deixando a 

corda travada no dispositivo. O sistema de retorno 

automático da alavanca limita o risco de o descensor se 

enroscar. A alavanca automaticamente muda para a posição 

de armazenamento quando a corda é removida do descensor, 

reduzindo o risco de o mesmo enroscar enquanto estiver 

sendo transportado preso ao cinto. Possui um reforço de aço 

inoxidável na placa móvel do equipamento para reforçar as 

áreas de maior fricção, melhorando a durabilidade do 

equipamento. Possível a descida de carga de até 250 kg. 

Compatibilidade da corda: 10 a 11,5 mm de diâmetro. 

Materiais: placas laterais em alumínio, came, canal de fricção, 

mordente anti erro e reforço na placa lateral em aço inox e 

manípulo em poliamida. Peso: 600 g. Carga máxima de 

trabalho: 250 kg (mais informações nas Instruções de Uso e 

nos informativos técnicos no site da Petzl). Certificações: EN 

341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI 

Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC.  

    

ID L - Descensor Autoblocante Função Anti-Pânico Petzl 

Desenvolvido para resgate. Fácil instalação da corda. Possui 

mordente anti-erro que bloqueia a corda quando instalada de 

forma incorreta no equipamento, reduzindo o risco de acidente. 

Possui dois possíveis modos de descida: passando a corda pela 

placa lateral ou passando a corda por cima, onde há um canal de 

fricção em aço inoxidável com formato em V, que facilita a 

passagem da corda. Função anti-pânico que interrompe a descida 

automaticamente em caso de o usuário puxar muito forte a 

alavanca. Sistema AUTO-LOCK permite que o usuário se posicione 

facilmente sem precisar manipular a alavanca ou dar um nó para 

bloquear o descensor: assim que o usuário solta a alavanca, ela 

gira automaticamente para a posição de bloqueio deixando a 

corda travada no dispositivo. O sistema de retorno automático 

da alavanca limita o risco de o descensor se enroscar. Uma vez 

bloqueada, a corda pode ser puxada sem precisar manipular a 

alavanca, para fazer um sistema reversível ou uma ascensão 

curta, por exemplo. Came pode ser manipulado para dar folga 

facilmente ou para dar segurança (belay) usando técnicas de 

escalada. O freio auxiliar, aberto ou fechado (disponíveis como 

acessórios), pode ser adicionado, para melhorar o controle da 

descida, dependendo do peso e do diâmetro da corda utilizada, 

pois cria um ponto de atrito adicional. Possui um reforço de aço 

inoxidável na placa móvel do equipamento para reforçar as 

áreas de maior fricção, melhorando a durabilidade do equipamento. Possível a descida de carga de até 280 

kg. Compatibilidade da corda: 12,5 a 13 mm de diâmetro. Materiais: Placas laterais em alumínio. Came, canal de fricção, mordente anti erro e reforço na 

placa lateral em aço inox. Manípulo em poliamida. Peso: 600 g. Carga máxima de trabalho para uma pessoa: 150 kg. Carga máxima de trabalho para 

duas pessoas (resgate): 280 kg. Certificações: EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Uso Geral, EAC. Permite utilização em 

temperaturas entre 40°C e + 80°C. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ASCENSORES E BLOQUEADORES 

HIGHWAY 

Bloqueador de mão, com punho, utilizado para 

ascensão/progressão. Simples de usar e eficaz, 

possui empunhadura moldada garantindo um 

ergonomia e uma aderência confortável. Possui 

dispositivo bloqueador mordente (dentado) e 

conta com dois orifícios localizados na sua parte 

inferior, facilitando a conexão ao cinto, orifício 

maior e o pedal ou estribo no orifício menor. Para 

cordas de 8 a 13mm de diâmetro. Peso: 0,236kg. 

Disponível para canhotos e destros. Carga de 

trabalho: 120kg. Em conformidade com as 

normativas CE 0123 e EN 567.  

QUICK UP 

Bloqueador de peito, fabricado em alumínio de alta resistência, 

utilizado para progressão em corda. 

Bloqueador de peito, fabricado em 

alumínio de alta resistência, utilizado 

para progressão em corda, com orifícios 

superior e inferior para conexão de 

ancoragem no cinto do trabalhador, 

possui sistema de bloqueio 

antiderrapante. Para cordas de 8 a 13mm 

de diâmetro. Peso: 0,166kg. Carga de 

trabalho: 120kg. Em conformidade com 

as normativas  CE 0123 e EN 567. 

 

 

 

  



 

 

 

 

LANTERNAS  

Duo Z1 - Lanterna de Cabeça Potente Recarregável e Antiexplosiva 360 Lumens Petzl 

Lanterna certificada para uso em ambientes explosivos ATEX zona 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db). Segurança e conforto durante o uso em grupo: graças à função anti-reflexo 

FACE2FACE: automaticamente escurece a luz quando duas ou mais feixes de luz de cruzam, 

possibilitando que duas pessoas usando a DUO possam olhar uma para a outra sem se 

cegarem com a luz forte. Tecnologia CONSTANT LIGHTING: iluminação estável ao longo do 

tempo, ideal para trabalho por longos períodos. Bateria recarregável:  Bateria de Íon de Lítio, 

6400 mAh, 3.7 V, 23.68 Wh;  Recarregável em oito horas;  Com medidor de energia;  Removível 

e substituível (disponível como acessório);  Carregador ACCU 2 DUO Z1 (incluso). IP67 (à prova 

d’água a -1 metro por 30 minutos em água fresca). Excelente resistência a queda, impacto e esmagamento. Potência máxima: 360 lumens. Peso: 370 g. 

Tecnologia: CONSTANT LIGHTING. Padrão de feixe: amplo, misto e focado. Energia: Bateria de íon de lítio ACCU 2 DUO Z1. Tempo de recarga: 8 h. 

Impermeabilidade: IP67 (à prova d’água). A lanterna vem 

com: duas placas para montagem no capacete VERTEX ou 

STRATO da Petzl e carregador 110/240 V. Certificações: 

CE, II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db temperatura do 

ambiente: -20° C a +40° C. 

 

 

 

 

 

 

       

  



 

 

 

 

MOCHILAS, BOLSAS E SACOLAS 

MOCHILA PARA RAPEL 

Mochila confeccionada em CORDURA 500 ® com 

tratamento hidro-repelente que a torna resistente à 

água. Alça de mão confeccionada em fita de 

polipropileno de 40 mm com costura dupla em 

travete. Abertura das cabeceiras em zíper 10. 

Fechamento superior em velcro 50mm. Costado 

estruturado em placa de PVC semi-rígida e espuma 

pack de 6 mm. Alças de ombro revestidas com Spacer 

3D® e moldadas em espuma pack de 6 mm. Alça no 

costado com fita e alça tubular. Possui fita para 

içamento da bolsa com todo equipamento. 

Barrigueira revestidas com Spacer 3D®, moldada em 

espuma pack de 6 mm. Possui raques para fixar conectores (mosquetões). Na 

cabeceira superior possui uma fita para fixação de luvas e elástico para a fixação 

de um capacete. Internamente. Confeccionada em nylon com PVC tornando resistente à água. Possui oito bolsos para guarda dos equipamentos, onde 

seis são confeccionados em tela, para melhor visualização do material acomodado; 2 confeccionados com tecido macio e semielástico (spacer), nas 

cabeceiras. Possui elásticos cruzados para fixação de equipamentos maiores. Também raques para fixação de conectores (mosquetões). Dimensões 

aproximadas: 63 x 27 x 18cm. Peso aproximado: 1,5kg.  

MOCHILA CORDA – ULTRA SAFE 

Planejada para transportar e armazenar cordas de 

longo comprimento. As alças de ombro 

acolchoadas facilitam o transporte de até 100 m 

de corda a com maior conforto e mantendo as 

mãos livres. Olhal de fita na parte inferior para 

conexão da ponta da corda. Possui rack frontal de 

fita para conexão de equipamentos. Permite o 

acoplamento do Organizador de Equipamentos . 

Capacidade: 33 litros (até 100 m de corda) 

Material:  Poliéster 600D. Peso: 390 g. 

ORGANIZADOR DE EQUIPAMENTOS 

Capacidade: 15 litros (até 100 m de corda). 

Material: Poliéster 600D. Peso: 731 g. 

MOCHILA WIND – MONTANA 

Laminado plástico de PVC reforçado com 

tecido de poliéster, tratamento que evita a 

impregnação de sujeira no tecido. 

Espessura do material: corpo 690 DIN e 

fundo com reforço 920 DIN. Camada de 

PVC com alto índice de aditivos anti-UV. 

Proteção contra manchas provocadas por 

fungos e microorganismos. Auto-

extinguível, impermeável e flexível. 

DIMENSÕES: (compr. x larg. x alt.): 26 L: 

25,5 X 17 X 60cm (0,830kg); 33 L: 27,5 X 

19 X 60cm (0,900kg); 40 L: 34,5 X 21,5 X 

60cm (1,050kg). 

MOCHILA PARA CORDA 40 LT 

Bolsa para transporte de corda e 

equipamentos. Capacidade para 100 m de 

corda e um bolso, totalizando 40 litros. Fundo 

com abertura em velcro para saída da corda e 

loop em fita para fixação da ponta da corda, 

possui alça acolchoada. Alças acolchoadas. 

Alça de sustentação estrutural para reboque da mochila. Fundo 

reforçado em vinil com abertura em velcro . Tecido 

Cordura® 500D garantia de resistência e segurança. 

MOCHILA CORDA CORDURA 50 LT 

Mochila para transporte de corda e equipamentos. 

Capacidade para 100 metros de corda e dois cintos 

nos bolsos. Ilhós no fundo para saída da corda. 

Alças regulável e acolchoadas, com fita 50mm. Alça 

de sustentação estrutural para reboque da mochila. 

Bolso cristal para arquivo com histórico do material. 

Fundo reforçado em vinil . Tecido Cordura® 500D 

garantia de resistência e segurança. Peso: 570g. 

Medidas: 32x58x70cm. 

SACO DE REBOQUE - 90 LTS (HAUL BAG) 

Indicado para escaladas de grandes paredes, abertura 

de vias, resgate e salvamento e transporte de 

equipamentos. Resistente a água. Possui fechamento 

tipo saco estanque, além de tampa em vinil removível 

e regulável e fitas no fundo que possibilitam 

direcionamento e acoplagem de bolsa auxiliar. Tecido 

cordura vinílica 1300 impermeável. Fitas de 

sustentação estrutural para reboque em poliéster de 

alta tenacidade de 50mm. Fundo com fechamento 

reforçado com fita. Tecido para fechamento superior 

em Cordura® 500D. Alças removíveis, reguláveis, 

acolchoadas, com peitoral regulável e ajuste de 

ombro. Cinto removível, acolchoado, ergonômico e com ajuste de 

cintura. Tampa em Cordura Vinílica 1300 removível e regulável. Fita de 

compressão superior. Costuras em fio Poliamida 30, triplamente 

reforçadas. Dimensões: 37cm X 70cm. Volume: 90l. Peso: 3Kg. 

SANTIAGO 32 LT 

Mochila ideal para o dia a dia da cidade e passeios nas 

montanhas no fim de semana. Seu bolso interno de 

grande capacidade possui divisória para camel back. 

Bolso intermediário com organizador interno de 

objetos e porta caneta. Fitas de compressão na lateral 

e parte baixa da mochila, permitem fixar materiais 

extras. Peso: 660g. Medidas: 34x22x50cm.  



 

 

 

 

MORRO 7 50LT 

Alças acolchoadas com fita peitoral regulável e 

fecho com apito. Costado com placa semi-rígida. 

Alças com espumas de célula fechada não retêm a 

umidade da transpiração e garantem maior 

durabilidade. Barrigueira acolchoada e removível. 

Tecido vinílico que garante resistência ao atrito e a 

água. Bolso interno para organizar itens menores. 

Fechamento de fitas com fivelas de nylon para 

fechamento rápido. Fechamento superior tipo Roll 

Top. Possui Rack na barrigueira para poder clipar 

mosquetões durante a escalada (capacidade de 

carga 5kg). Peso:2kg. Medidas: 30x28x55cm. 

SACO DE REBOQUE - 60 LTS (HAUL BAG) 

Indicado para escaladas de grandes paredes, abertura de vias, resgate 

e salvamento e no transporte de equipamentos utilizados no trabalho 

em altura. É resistente a água, sendo confeccionado em material 

impermeável, fitas no fundo que 

possibilitam direcionamento e 

acoplagem de bolsa auxiliar. Tecido 

Cordura Vinílica 1300 impermeável. Fitas 

de sustentação estrutural para reboque 

em Poliéster de Alta tenacidade de 

50mm. Fundo com fechamento 

reforçado com fita. Tecido para 

fechamento superior em Poliéster alta 

tenacidade® 500D garantia de 

resistência e segurança. Costuras em fio 

Poliamida 30, triplamente reforçadas. 

Volume: 60l. Peso: 1,145Kg. 

SACO DE REBOQUE - 120 LTS (HAUL BAG) 

Tecido Cordura Vinílica 1300 impermeável.  Fitas de sustentação 

estrutural para reboque em Poliéster de Alta tenacidade de 50mm.  

Fundo com fechamento reforçado com fita.  Tecido para fechamento 

superior em Cordura® 500D garantia de resistência e segurança.  Alças 

removíveis, reguláveis, acolchoadas, com peitoral regulável e ajuste 

de ombro.  Cinto removível, acolchoado, ergonômico e com ajuste de 

cintura.  Tampa em Cordura Vinílica 1300 removível e regulável.  Fita 

de compressão superior.  Costuras em fio Poliamida 30, triplamente 

reforçadas.  Dimensões: 45cmX90cm.  Volume: 120L.  Peso: 4Kg.  

 

MALA/MOCHILA EXPEDITION – PRETA – 

INVICTUS – 70L 

Ideal para uso em viagens, grandes caminhadas e 

situações extremas e de sobrevivência. Pode ser 

usada de três formas distintas: como mochila, 

como bolsa de mão ou como bolsa de ombro. No 

seu interior as divisórias 

destacáveis possibilitam distribuir 

equipamentos. Tecido 600D 

resinado em PVC resistente à 

água. Sistema MOLLE para acoplar 

módulos. 5 compartimentos. 

Divisórias internas destacáveis. 

Fivelas e anéis de metal. Zíperes duplos. Correias de compressão 3 

opções de uso: alça de mão com pegador de couro sintético, alça de 

ombro acolchoada ou alças de mochila acolchoadas. Capacidade: 70L. 

Dimensões: 64 x 39 x 32cm. Peso: 1.980g.  

MOCHILA DEFENDER – PRETA 

Desenvolvida para situações extremas e de 

sobrevivência. Apesar da robustez e grande 

capacidade de carga, proporciona conforto ao 

usuário em função do seu painel traseiro 

acolchoado e dos cintos de fixação na cintura e 

tórax. Tecido 600D resinado em PVC resistente 

à água. Sistema MOLLE para acoplar módulos. 

7 compartimentos. Cintos de fixação na cintura e no tórax. Alças 

removíveis. Zíperes duplos de rápido acesso. Correias de compressão 

laterais. Painel traseiro acolchoado. Múltiplos organizadores internos. 

Compartimento frontal com porta rádios, documentos e canetas. 

Compatível com refil de hidratação (até 2 refis de 3L). Velcros de 

identificação (16x2,5 cm). . Capacidade: 55L. Dimensões: 

28x52x30cm. Peso: 1.764g.   

MOCHILA ASSAULT – PRETA 

Compacta e funcional. Seu formato garante mobilidade ao usuário 

sem perda de capacidade no armazenamento de equipamentos. 

Possui diversos compartimentos e organizadores que auxiliam em 

operações táticas e no dia a dia. Tecido 600D 

resinado em PVC resistente à água. Sistema 

MOLLE para acoplar módulos. 5 

compartimentos. Painel traseiro acolchoado. 

Alças removíveis. Zíperes duplos. Correias de 

compressão laterais. Cintos de fixação na 

cintura e no tórax. Múltiplos organizadores 

internos. Velcro de identificação (17x7,5 cm). . 

Capacidade: 30L. Dimensões: 30x45x22cm. 

Peso: 1.120g.  

MOCHILA DE HIDRATAÇÃO HYDRO – PRETA 

Possui a função de transporte de refil de hidratação em ações de 

combate tático, esporte ou aventura. Tem bolso frontal e conta com 

sistema MOLLE que possibilita o usuário 

personalizar o uso e acomodar equipamentos. 

Tecido 600D resinado em PVC resistente à água. 

Sistema MOLLE para acoplar módulos. 3 

compartimentos. Cintos de fixação na cintura e no 

tórax. Zíperes duplos. Painel traseiro com 

compartimento em tela. Velcro de identificação 

(7x5 cm). Capacidade: 1 refil de hidratação de até 

3L. Dimensões: 22x45x5cm . Peso: 496g.  



 

 

 

 

RESGATE TERRESTRE 
LUVAS, JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E OUTROS ACESSÓRIOS PARA TRABALHO 

RINGERS R-259B 

Palma de couro sintético durável 

para maior aderência. Camada 

adicional na palma para maior 

resistência ao corte. Barreira 

impermeável para manter as mãos 

secas. A melhor estrutura da 

categoria proporciona uma união 

durável entre as camadas, eliminando a separação das luvas ao retirá-

las. Revestimento resistente a líquidos na parte superior da mão. 

Fecho alongado em neoprene no pulso com aba de puxar em borracha 

termoplástica (TPR). Palma costurada em Kevlar™. Design com alta 

visibilidade e refletores no punho para maior segurança. CA: 44.332. 

EN 388 - 4X44FP, EN 511-021, ANSI 5 – ABR, ANSI/ISEA 138 – 2. 

RINGERS 259 

Proteção ao impacto em TPR na 

mão e ao longo dos dedos. Palma 

de couro sintético durável que 

confere maior aderência. Camada 

adicional na palma para maior 

resistência ao corte. Fecho 

estendido do pulso em neoprene 

com aba de puxar em TPR. Palma 

costurada com Kevlar™. Alta visibilidade para maior segurança. CA: 

44.331. EN 388 - 4344EP, ANSI 5 – ABR, ANSI/ISEA 138 – 2. 

RINGERS 176 

Proteção ao impacto em TPR na mão e ao longo dos dedos. 

Isolamento Thinsulate™ de 70g para proporcionar mais calor. Barreira 

impermeável à prova d'água exclusiva para manter as mãos secas. 

Áreas em PVC na palma da mão 

maior para aderência. Camada 

adicional na palma para maior 

resistência ao corte. Punho mais 

comprido com fecho coberto para 

evitar a entrada de detritos. Punho 

reflexivo para maior visibilidade. 

Pontas dos dedos indicador, médio e 

polegar compatíveis a telas 

sensíveis ao toque para fácil interação com tecnologias. CA: 44.329. 

EN 388 - 3344FP, EN 511-121, ANSI 5 – ABR, ANSI/ISEA 138 – 2. 

RINGERS 169 

Proteção ao impacto em TPR na 

mão e ao longo dos dedos. Punho 

seguro graças ao seu fecho com 

aba de puxar com velcro. 

Certificação EN 388:2016 com 

nível de proteção ao corte 3F. 

Couro sintético premium usado 

na construção de palmas para 

longa durabilidade. Design sem 

costura no dedo indicador que protege zonas de desgaste vulneráveis. 

CA: 44.328. EN 388 - 3343FP, ANSI 3 – ABR, ANSI/ISEA 138 – 2. 

JOELHEIRAS PROTEC – PRETA 

Absorve e resiste a fortes impactos, garante 

segurança e máximo conforto. Feitas em tecido 

resistente e em malha respirável, possui couraça 

em TPU com rebites metálicos na cor do produto, 

ajuste maleável triplo, clip de engate rápido, 

acolchoamento por placa de EVA e etiqueta de identificação. 

Acabamento fosco antirreflexo. Peso: 548g.  

COTOVELEIRAS PROTEC – PRETA 

Absorve e resiste a fortes impactos, garante 

segurança e conforto. Confeccionadas em tecido 

resistente e em malha respirável, possui couraça 

em TPU com rebites metálicos na cor do produto, 

ajuste maleável duplo, acolchoamento por placa de 

EVA e etiqueta de identificação. Peso: 350g.  

COTOVELEIRA XTAK – HATCH 

Construídas externamente em uma estrutura de 

Uretano Termoplástico (TPU) rebitados a uma 

estrutura de Nylon (Cordura) e espuma de EVA de 

alta densidade, possui ainda 2 (duas) alças 

reguláveis com material elástico (Spandex) com 

ajustes em velcro. Termoplástico injetado com 

design em X (TPU Shell). EVA de alta densidade para 

absorção de choque. Nylon resistente a umidade 

TPU leve e Cordura®. Ação spring-back aumenta a proteção do 

usuário. Alças reguláveis Spandex com velcro. Superfície interna 

antideslizante.  

JOELHEIRA XTAK – HATCH 

As Joelheiras XTAK™ são extremamente leves e 

flexíveis e fornecem proteção superior, enquanto 

permanecem flexíveis o suficiente para mover a 

maneira como o corpo se move. O invólucro térmico 

de uretano de plástico (TPU) com uma construção de 

nylon Cordura® e a espuma de alta densidade EVA 

oferece absorção de choque superior. A superfície 

interna do CoolMax® absorve a umidade e a superfície 

interna antiderrapante ajuda a manter a almofada presa. Hatch® Rapid 

Deployment Clips com fecho de gancho e laço para encaixe seguro. Um 

tamanho serve para todos. 

LANTERNA STORM T6 

São 280 lumens de potência em 2 horas de 

autonomia e 5 funções. Multifunção 

inteligente: acendimento sempre no modo de 

alta intensidade. 280 lumens. 2 horas de 

autonomia. Resistente à água (IPX6). Foco 

regulável com a função zoom. 5 funções com multifunção inteligente. 

Compacta. Acionamento traseiro multifunção: alta, baixa, velada, 

estrobo e S.O.S. Empunhadura ergonômica com textura 

antiderrapante, clip tático e fiel. Design tático compacto, em alumínio 

aeroespacial. Recarregável, inclui bateria 18650 (2200 mAh), 

carregador de tomada e veicular. Acompaha adaptador para pilhas 

AAA. Peso: 146g. Comprimento: 13,8cm. Diâmetro frontal: 35mm. 

Diâmetro traseiro: 27mm.  



 

 

 

 

LANTERNA DRACO PRO 1000 LÚMENS 

Feita especialmente para uso profissional, 

possui maior autonomia da bateria e 1000 

lúmens. Possui acionamento silencioso e 

5 modos de operação: luz alta, média, 

baixa, velada e estrobo com alto poder de 

desorientação. Lanterna que se apaga ao 

soltar o botão, acionamento sempre no modo de alta intensidade 

(smart function) e design que possibilita o uso da lanterna com dupla 

empunhadura da arma. É à prova d’água (submersível até 2 m), 

resistente a impactos e quedas até 1,5 m e seu alcance do feixe de luz 

é de 150 m, sendo uma lanterna robusta, durável e confiável. 

SERRA SABRE M18 FUEL - 2720-20 

Motor FUEL, sem escovas. Sapata ajustável. Clipe de sustentação e 

iluminação de trabalho. 

Comprimento do Curso: 1 

1/8" (28,60 mm). Golpes 

por Minuto: 0 a 3.000. 

Sistema de troca rápida 

de lâmina (QUICK-LOK). 

Velocidade variável. Utilização: 

madeira, ferro, plástico, drywall. 

Peso: 3,95 Kg.  

MINI SERRA SABRE M18 - 

2625-20 

Golpes por minuto: 0 a 3.000 gpm . Comprimento do golpe: 3/4" 

(19mm). Utilização: Madeira, ferro, plástico e Drywall. Peso: 2,0 Kg.  

CÂMERA MULTIMÍDIA DE INSPEÇÃO WIRELESS 

PIVOTVIEW M12 - 2317-21  

Rotação de lente até 240°. Zoom Digital 

4x. Iluminação LED até 15x mais 

luminosidade. Monitor móvel. Rotação 

digital de imagens. Som: Captação de 

áudio. Voltagem: 12V. Monitor LCD: 3.5" 

Wireless. Resolução: 640 x 480 pixels. 

Lente: 12mm x 914mm (comprimento). 

Som: Captação de áudio. Garantia: 1 

Ano. Peso: 1,77 Kg. 

 

BOTAS TÁTICAS 

ATTACK III DRY 

Bota tática utilizada por batalhões de operações especiais, indicada para patrulhamento ostensivo, escalada, fast rope, 

resgate e terrenos hostis. Cabedal em couro integral com tratamento hidrofugado resistente a penetração de água. 

Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de borracha em 

toda extremidade. Forração interna em poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. Solado bi-

componente em poliuretano e borracha, plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema para 

alta performance que proporciona mais conforto.  Altura média do cano de 23cm, peso médio do pé 0,825g. 

CONHEÇA TAMBÉM OUTROS MODELOS DE BOTAS TÁTICAS GUARTELÁ.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

MERGULHO 
ROUPAS 

ROUPA BOMBEIRO SECURITY 3/5MM 

BACK ZIP FULL WETSUIT 

Roupa manga e perna longa Desenvolvido em 

borracha 100% neoprene de 3mm ou 5mm de 

espessura Proteção em Powertex nos pontos de 

maior atrito. Ombros, antebraços até os 

cotovelos, nádegas e joelhos até os tornozelos 

Zíper YKK importado USA opcional no peito ou 

nas costas. Estampas resistentes e 

presonalizadas com as logos da corporação. 

Nas logos Bombeiros do peito, costas e mangas 

possui tinta fosforescente especial. Tarjas 

refletivas no peito, costas, mangas e 

panturrilha. Colete de neoprene 1.5mm no lado 

interno do zíper evitando o fluxo entrada/saída 

de agua nas costas. Melhor isolamento térmico. 

Gola com fechamento Velcro®. 

BOMBEIRO BLACK 

Roupa de mergulho macacão long desenvolvido 

para suportar as dificuldades do dia-a-dia dos 

Bombeiros e outras corporações. Desenvolvido 

em neoprene de 3mm ou 5mm, Proteção em 

powertex nos pontos de maior atrito: ombros, 

antebraços até os cotovelos, nádegas e joelhos 

até os tornozelos, zíper ykk (opcional) na frente 

(peito) ou nas costas.  

PATAGONIC SEMI DRY SUIT 5MM OU 

7MM HORIZONTAL BACK ZIP 

Roupa manga e perna longa com zíper seco (YKK) 

transversal nas costas e modelagem anatómico. 

Desenvolvido em borracha 100% neoprene com 

duas opções 5mm e 7mm de espessura especial 

para aguas frías ou inmerções de longos períodos. 

Para temperatura baixas: 5mm 9° a 13° - 7mm 8° a 

12°. Tecido duplo nylon de alta qualidade feito 

para mergulho. Tecido powertex elástico em 

pontos estrategicos gerando uma maior vida útil 

da roupa em uso intenso. Ombros, cotovelos e 

joelhos protegidos. Acabamento double sleeves na 

gola (encaixe vedado com o capuz) pulsos e 

tornozelos gerando um efeito sandwich 

combinado com luvas e botas. Esse acabamento 

possiu smoothskin e smoothspan flexível e 

confortável. Capuz 3mm com aro facial em 

Glydeskin para maior vedação e detalhe com 

fechamento Velcro® + válvula de exaustão 

PATENTE B63C 11/02 (1968.09)  

NEOFLEX 

O melhor combinação de proteção térmica e 

conforto. Feita em 100% neoprene 4-way 

strech, extremante flexível, leve e confortável.  

Peito, costas e costelas em neoprene de 7mm 

para maior proteção térmica.  Braços e pernas 

em neoprene 5mm para maior flexibilidade e 

conforto.  Muito mais fácil de vestir e tirar a 

roupa.  Costurada e colada, impossibilitando a 

passagem de água pelas costuras, garantindo 

maior conforto tèrmico.  Selante no pescoço, 

punhos e tornozelos, diminuindo a entrada de 

água.  Borracha lisa selante no ziper, 

garantindo melhor estanqueadade.  Zipper 

YKK tamanho 10, fácil de manusear e super resistente.  Ombros, peito 

e costas texturizados em borracha para evitar desgaste por uso com 

colete equilibrador.   Joelheiras em Supratex, ultra resistente sem 

comprometer a mobilidade das pernas.  Corte anatômico para melhor 

ajuste ao corpo. 

WAILEA CURTO 

Leve, confortável e resistente! Roupa de 3 e 2mm 

com neoprene Super Stretch nas mangas.Peito e 

costas emborrachados aumentando a proteção 

térmica.ndicada para mergulho em águas quentes, 

vela, surf, kite, jetski e outros esportes de ação. 

BOMBEIRO LUVAS 

Luva especial para bombeiros, com powertex e 

tarjas refletivas. Neoprene 3mm de espessura. 

Palma das Luvas reforçada em powertex. 

Regulagem em velcro com elástico nos punhos. 

Tarja refletiva na parte superior da mão. 

LUVAS PINO AMARA 

Luva amara 2mm para pesca sub e outras 

atividades subaquáticas. Neoprene 2mm de 

espessura. Palma das Luvas reforçada AMARA. 

Regulagem em velcro com elástico nos punhos.  

BOMBEIRO BOTA 

Bota de neoprene especial para bombeiros. Disponível nas espessuras 

de 3mm ou 5mm. Peito do pé e calcanhar em powertex, garantido 

maior elasticidade e resistência. Laterais em 

neoprene vermelho ou preto. Zíper (YKK 

importado USA) nas laterais internas. Velcro 

para segurar o carrinho. Solado em Polímero 

emborrachado aderente. 

BOMBEIRO CAPUZ 

Capuz especial para bombeiros, com válvula e tarjas 

refletivas. Desenvolvida em neoprene de 3mm ou 5mm de 

espessura. Logo BOMBEIROS localizada na testa possui tinta 

fosforescente especial, possibilitando brilho em ambientes 

escuros. Tarjas REFLETIVAS na testa e nuca. Válvula no topo 

da cabeça para saída das bolhas de ar. 

  



 

 

 

 

OUTROS EQUIPAMENTOS: 

 

 

COLETES, JALECOS, CAPACETES, APITOS E CORDA

COLETE CLASSE I - ATIVA 150N SOLAS 

Para navegação oceânica, águas brasileiras ou 

internacionais. Fabricado conforme requisitos 

SOLAS - Convenção Internacional para 

Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Itens de 

segurança obrigatórios: Gola, refletivos, luz 

sinalizadora, alça para resgate (Lift - loop), cabo 

liga-náufrago e apito. Legislação e Normas: 

Desenvolvido e fabricado de acordo com os 

requesitos SOLAS 74, MSC 200(80) e ISO 12402-

7. Diâmetro do tórax: Até 190 cm. Flutuabilidade: 150N. Esse modelo 

desvira uma pessoa desacordada em até 2 segundos. Mantém a boca 

do usuário mais de 18 cm para fora d´água. 

ATIVA 3 JALECO 

Para navegação em águas abriga  das tais como; rios, lagos, represas e 

etc. Homologado pela Marinha do Brasil. Nº 

211.020/2014. Tamanhos: PP = Até 25 Kg; P = De 

25 Kg a 35 Kg; M = De 35 a 55 Kg; G = De 55 a 110 

K; GG = Acima de 110 Kg. Para embarcações em 

águas abrigadas. Legislação e Normas: 

Desenvolvido e fabricado de acordo com a 

NORMAM 05/DPC. Performance Flutuabilidade: 

PP = 25N;  P = 35N; M = 55N; G = 75N; GG = 100N. 

Esse modelo desvira uma pessoa desacordada 

em até 5 segundos. Fabricado com tecido 

poliéster grosso,e espuma  de polietileno de 

celula fechada. 

CLASSE III / ATIVA 3 CANGA 

Para navegação em águas abrigadas; rios, 

represas, lagos e etc. Tamanhos: PP = Até 25 Kg; P 

= De 25 Kg a 35 Kg; M = De 35 a 55 Kg; G = De 55 a 

110 Kg; GG = Acima de 110 Kg. Cor laranja. Atende 

NORMAM 05/DPC. Flutuabilidade:  PP = 25N; P = 

35N; M = 55N; G = 75N; GG = 100N. Desvira uma 

pessoa desacordada em até 5 segundos. 

Fabricado com tecido poliéster grosso,e espuma  

de polietileno de célula fechada. Possui Apito 

SOLAS (Certificado EN ISO12402-8). Possui passante na cintura para 

ajuste ao corpo e laço para o pescoço. 

CLASSE IV / ATIVA 4 RESGATE COM ISCA VIVA  

Foi desenvolvido e projetado para operações em 

águas brancas e monitoramento aquático. A ISCA 

VIVA é composta por um fecho de soltura rápida e 

uma argola inox que permite que o usuário se 

solte com rapidez do fiel, caso esteja em uma 

situação de risco. Para pessoas de 40Kg até 

140Kg. Possui Apito Solas, fita refletiva, alça de 

resgate, fechos resistentes. Confeccionado em 

tecido de poliéster grosso, na cor Laranja, poderá 

ser confeccionado - SOB ENCOMENDA - nas cores 

Vermelho ou Amarelo. Preenchimento interno de 

espuma de polietileno (célula fechada) com 

performance de 90N. Possui fitas refletivas SOLAS, bolsos com zíper, 

suporte para rádio, fechamento frontal com zíper e fecho de duplo 

ajuste. Fitas para ajuste da cintura, ombros e costas, grande 

mobilidade dos braços e conforto.   



 

 

 

 

COLETE ZAMBEZI 

Espuma de células fechadas macia (importada). Nylon 

500 (Cordura). Tecido Aerado. Fitas de Polipropileno. 

Fivelas e engates de Nylon. Fitas Refletivas. Costura 

reforçada com pesponto. Costuras eletrônicas nos 

pontos de tensão. Neoprene 3mm;Powertex nos 

ombros. Neoprene 1,5mm. Zíper YKK. Argola inoxidável 

(cinto isca-viva). PESO: 1,5kg. TAMANHO: M/G: 60kg até 90Kg; GG: 

90kg até 110kg.  

COLETE SAFETY  

Espuma de células fechadas. Nylon 500 (Cordura). 

Fitas de polipropileno. Zíper frontal YKK. Porta-faca 

em nylon. Engates em nylon. Fivela em nylon no cinto 

de resgate. Argola inoxidável. Velcro. Costura 

reforçada com pesponto. Fita refletiva. PESO: 1,5kg. Obs.: Deve ser 

utilizado somente por pessoas que saibam nadar. Equipamento 

incapaz de manter a cabeça de uma pessoa inconsciente fora d’água. 

COLETE EQUILIBRADOR THOR BC 

Produzido em denier 840/1000. Power inflador com 

sistema de eixo. 2 válvulas de exaustão dorsais. 

Traqueia e mangueira acoplada. 2 bolsos dorsais com 

capacidade de até 2kg cada. Dupla trava abdominal com 

velcro. Fivelas resistentes de fácil manejo. 2 bolsos 

frontais drenantes. Backpack acolchoado. 6 D-rings em inox. 

Tamanhos: 2XS, XS, S, M, L e XL.  

CAPACETE EXPLORER COM PROTETOR DE 

ORELHAS 

Polipropileno de alta resistência. Espuma de células 

fechadas. Rebites metálicos inoxidáveis (não 

enferrujam). Fitas de Polipropileno. Fivelas e engates de 

nylon. Neoprene 1,5mm. Velcro. Ajustável do 51cm até 65cm - 

(medida obtida a partir da circunferência da cabeça na 

região da testa)  

CAPACETE SPORT SEM PROTETOR DE ORELHAS 

Polipropileno de alta resistência. Espuma de células 

fechadas. Rebites metálicos inoxidáveis. Fitas de 

Polipropileno. Fivelas e engates de nylon. PESO: 310g (aproximado). 

TAMANHOS (medida obtida a partir da circunferência da cabeça na 

região da testa): PP: 51 a 53 cm; P: 54 a 56 cm; M: 57 a 58 cm; G: 59 a 

60 cm. 

SACO RESGATE 

Nylon 500 (Cordura). 10, 15 ou 20m de corda de 

10mm FLUTUANTE de cor Amarela. Fita refletiva. 

Fitas de Polipropileno. Engates de Nylon. 

Bordado da Logomarca Canoe com especificação do tamanho da corda 

e sua função flutuante. Costura reforçada com Pesponto. Ilhós para 

auxiliar no escoamento da água. Espuma flutuadora certificada ISO 

9001. PESO:1.000g (saco de 20m). 

APITO FOX 40 

Um dos apitos mais confiáveis do mundo. Esta 

marca é a escolha preferida para os profissionais 

de esportes, equipes de resgate, barqueiros e de 

segurança para uso individual, podendo ser 

utilizado em condições climáticas secas ou 

molhadas. Podem ser ouvidos por quilômetros com sua performance 

impecável. Decibéis: 115. Origem: Importado do Canadá. 

APITO PARA COLETES SOLAS 

CERTIFICADO EN ISO12402-8 

Para coletes salva-vidas, balsas de salvamento e 

roupas de imersão. Dimensões: 7 x 2 x 1,5cm. 

Cor: Laranja. Peso: 12g.  

CABO DE RETINIDA 

Utilizado para lançar uma boia salva-

vidas ao mar. Uma de suas 

extremidades é amarrada à boia 

circular e a outra fica presa na 

embarcação. Cabo flutuante 

trançado, sem alma. Fabricado em 

polietileno monofilado. 10 mm de 

diâmetro. Carga de ruptura: 500 kg. 

A cor do cabo depende da disponibilidade em estoque.

 

BÓIAS 

CLASSE III - BOIA 60CM  

Boia salva-vidas circular rígida para navegação em águas abrigadas como; rios, lagos, represas e etc. Homologado 

pela Marinha do Brasil. N° 157/2011. Diâmetro: 60cm. Peso: 1,5 Kg. Cor: Laranja. Para embarcações em águas 

abrigadas. Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05/DPC. Performance: Carga de ruptura mínima: 

500Kg. Confeccionada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de poliuretano expandido. 

Material imputrescível, resistente a fungos, água do mar, água doce, petróleo e seus derivados. 



 

 

 

 

FLUTUADOR LIFE BELT 
Confeccionado em espuma de polietileno e revestido com Poliolefina Clorada, resistentes a intempéries, na cor 

laranja. Flutuabilidade: capacidade para 100 / 120 kg positivos. Provido de uma corda de polietileno com 2,6 

metros de comprimento com 8mm de espessura, a qual liga o salva-vidas (salsichão) a um suspensório feito com 

cadarço de nylon com 50mm de espessura, que serve para ser preso ao corpo do socorrista. O salsichão salva 

vidas life belt possui 1 metro de comprimento. Dimensões aproximadas (CxLxA):1000mm x 150mm x 85mm. 
 

NADADEIRAS 

NADADEIRA KPALOA ORIGINAL RESGATE SOBRASA 

Nadadeira para salvamento aquático. Possui cavidade que acomoda o 

pé com borracha super elástica e macia para máximo conforto. Abas 

simétricas em borracha semirrígida e elástica para equilíbrio perfeito 

nas batidas de perna. Permite grande 

aceleração e velocidade no resgate. 

Design hidrodinâmico, proporcionando 

fluidez no nado. Extremo conforto. 

100% borracha vulcanizada. 

NADADEIRA DE SALVAMENTO AQUÁTICO MORMAII 

RESCUE / AMARELA-VERMELHA 

Nadadeira desenvolvida especialmente para ser 

utilizada no Salvamento Aquático. Possui a pala 

mais rígida, o que evita a torção dos tornozelos 

e joelhos, além de um solado antiderrapante 

para maior firmeza e agilidade nos 

movimentos. Fornece agilidade durante o 

resgate às vítimas de afogamento. Selo de 

qualidade Sobrasa. 

 

 

 

MÁSCARAS 

EXCEL M 

Máscara NO FRAME em silicone 

Silsoft. Vidros temperados. Baixo 

volume. Lente única. Tiras de 

ajuste fácil (push-button system). 

VIPER M 

Máscara em silicone Silsoft. Vidros 

temperados. Tira de ajuste fácil (push-

button system). Baixo volume. Indicada 

para apnéia e/ou faces pequenas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LANTERNAS DE MERGULHO

THOR LED 

Lanterna à prova d'água para mergulho 

pesca sub - Lâmpada LED Branca de alta 

intensidade 3 watts. Resistente a pressão 

da água até 50 m de profundidade. Utiliza 4 

pilhas AA (não inclusas). Autonomia 5.5h. 7500 Lux é medida a uma 

distância de 1 metro. Acompanha alça de pulso. 150 Lumens. Medidas: 

130 mm comprimento;  43 mm diâmetro (compartimento baterias);  

70 mm diâmetro do refletor Led. 

ORION 3000 

A lanterna orion combina a nova tecnologia LED 

para mergulho com autonomia além do comum 

possibilita uma capacidade luminosa 

surpreendente. Lâmpada LED 5W. Foco 

Concentrado. 50 horas de autonomia. Potência 

2000 lúmens. 120 metros de profundidade. 3 pilhas médias C alkalinas 

(não inclusas). Corpo em Alumínio anodizada emborrachado. 2500 LUX 

(teste LUX feito a 2 metros de distância).

 

BOLSAS SECAS 

BG-TRAVEL 

Mala de viagem com rodas para transporte de equipamento de mergulho completo. Fabricada em Denier 600 com 

jacquard nylon revestido em PVC. Composta por compartimento principal, dois bolsos na frente, dois bolsos laterais 

para nadadeiras e etiqueta de identificação. Sua companheira ideal para os melhores destinos de mergulho. 

Dimensões: 80 x 45 x 30 cm. 

 

 
 

FACAS DE MERGULHO 

K-02 

Faca em aço inox 420, com lâmina de 

12cm com ponta aguda e corta cabos. 

Lamina lisa de um lado e serrilhada do 

outro. Empunhadura emborrachada. Com 

tiras para prender a perna. 

K-07 

Faca para colete em aço inox 420, 

com lâmina de 8 cm. Ponta aguda 

e corta cabo. Lâmina lisa de uma 

lado e serrilhada do outro. 

 

 

SACO ELEVATÓRIO PARA MERGULHO 

LIFT-50 

Saco elevatório para mergulho 

50 libras / 23Kg de capacidade 

elevatória. 

  



 

 

 

 

MANEJO DE ANIMAIS 
MACACÃO APICULTOR - ARLIVRE 

Macacão confeccionado em tecido aerado 100% 

poliéster, 100% anti ferroada, chapéu fixo em PVC 

com tela insecta integrada, ajuste em elástico nos 

punhos, barra em elástico e fechamento em zíper 

frontal. Alta respirabilidade. Alta resistência e 

durabilidade. TAMANHOS: M, G, XG, XXG. 

MACACÃO APICULTOR - BRIM 

Confeccionado em 100% Poliamida, com tratamento  

anti-aderente, chapéu PVC com tela, ajuste em 

elástico nos punhos, barra em elástico e fechamento 

em zíper frontal. Vantagens: Respirabilidade. Alta 

resistência e durabilidade. Máximo conforto ao 

usuário.  

CAIXA PARA TRANSPORTAR SERPENTES 

Caixa para transportar serpentes. Produzida em 

polipropileno com 49x34x16cm, tampa de acrílico 

articulada com dobradiças Orifícios de 

aproximadamente 06mm nas laterais e na 

parte fixa da tampa. Duas presilhas de ferro 

galvanizado para dar segurança e melhor 

fechamento na tampa. Visor fixo frontal de 

acrílico transparente medindo 

aproximadamente 21x09cm. 

CAIXA DE PLÁSTICO PARA 

TRANSPORTE 

Caixa de transporte, produzida por injeção de 

polipropileno. Totalmente desmontável. 

Dimensões: 50x33x31 cm. 

CAMBÃO (LAÇOS) - KETCH ALL POLE 

(USA) 

Confeccionados em alumínio de alta resistência com cabos em aço 

plastificado. Apresentam dispositivo de travamento e soltura do laço 

de forma rápida e segura.  

GANCHOS PARA COBRAS - MARCA TONGS 

Comprimento de 100cm e peso de 220 gramas. 

Gancho para serpentes com regulagem, 

comprimento de 45 a 100cm (com regulagem) e 

peso de 210 gramas. Gancho para serpentes 

pesadas, comprimento de 140cm e peso: 1260 

gramas - reforçado para cobras pesadas. Ganchos 

de bolso para serpentes - do tamanho de uma 

caneta. Regulagem (de 16 a 57cm) e peso: 30g.  

PUÇÁ FREEMAN 

Especial para captura de répteis, aves e 

mamíferos. Cabo de alumínio 

anodizado e rede (saco) em algodão. 

Dispositivo abre-fecha. Comprimento: 

125cm. Peso: 790g.  

REDE PUÇÁ (PÁSSAGUA) 

Arco de aço com pintura eletrostática a 

pó e proteção plástica. Arcos parafusados para 

facilitar a troca das telas (sacos). Cabo de 

aluminio anodizado, opturador de borracha. 

Tela altamente resistente com fio de 

nylon. Modelos com Ø 60cm) e Ø 80cm, 

com cabo desmontável e rosca em aço 

inox.  

PINÇÃO PARA RÉPTEIS 

Pinção p/serpentes : Punho (pistola) e 

jacaré (pinção) em alumínio fundido com 

pintura eletrostática á pó. Haste em 

alumínio anodizado. Cabo e mola em aço 

INOX. Comprimentos: 150cm, 120cm, 

90cm, 60cm, 30cm. 

PINÇÃO ERGONÔMICO PARA 

RÉPTEIS DOBRÁVEL 

Pinção para manejo de répteis dobrável, que 

permite melhor acondicionamento  nas 

viaturas. 

PINÇÃO PARA RÉPTEIS – TONGS 

Produzido em alumínio anodizado. Leve e resistente. Possui trava para 

maior segurança. Sua extremidade possui formato de pinça achatada 

e articulada para facilitar o manuseio dos animais. Peso: 500g. 

Tamanho da haste: 100cm. 

 

REDE DE ARREMESSO 

Possui chumbo nas bordas. Dimensões 

da rede: 240 x 240cm. Peso 1100g. 

Malha 50mm. Fio de nylon 3,5mm. 

 

PERNEIRA 3T PVC MFA 

Confeccionada em couro sintético 

extrusado de 2,4mm de espessura. 

Forro interno em tecido espalmado em peça 

única. Fechamento e regulagem de tamanho 

em velcro. Contém 03 lâminas frontrais de 

polipropileno de 0,6 cm de espessura cada. 

Costura com solda eletrônica a parte frontal e 

costurado nas bordas.  Tamanho único. 

Indicado para pessoas com estatura entre 1,58 

à 1,94m. Peso (par): 513g. 

 

 



 

 

 

 

MACACÕES DE PROTEÇÃO QUÍMICA 
FLASH TIPOS CV/VP1 TECNOLOGIA DE BARREIRA 

QUÍMICA ANTICHAMAS, MULTICAMADA, 

REUTILIZÁVEL, COM PROTEÇÃO TIPO 

1/NÍVEL A 

Atende à NFPA 1991:2016, incluindo os requisitos 

opcionais de flash fire e proteççao a gás liquefeito. 

Sistema de tecido patenteado com borracha de 

cloropreno sobre uma base de tecido de aramida, 

proporcionando excelente resistência contra 

chamas e abrasão. Fornece uma excelente barreira 

contra uma ampla gama de produtos químicos. 

Design encapsulado comprovado, que se ajusta a 

todas as principais marcas de SCBA e tamanhos de 

cilindros. Aprovado no teste PyroMan™. 

MICROCHEM® 6000 GAS -TIGHT - 

MODEL 808 - GA1 

Excelente proteção contra produtos químicos, > 

480 mins para 15 produtos químicos 

especificados pela norma EN 943-2:2002. Tecido 

com tecnologia inovadora, laminado com 

proteção de alto desempenho e tela reforçada. 

Material leve e flexível, mas incrivelmente 

resistente. Cor laranja de alta visibilidade. 

Costuras unidas e soldadas a ar quente com 

tecnologia ultrassônica. O zíper à prova de gás 

YKK/DYNAT. O zíper tem uma aba externa feita 

do mesmo material que o traje. A viseira GAG 

semirrígida de 3 camadas proporciona excelente 

clareza ótica. 

ALPHATEC® 4000 - MODELO 111 – 

NÍVEL B 

Proteção excepcional, testes de permeação com 

mais de 200 produtos químicos, incluindo agente 

s de guerra química. Concebidas para proteger, as 

características típicas do macacão incluem 

sistemas de zíper e punhos duplos. Costuras 

soldadas ultrassonicamente e coladas com fita 

adesiva, nossa barreira de mais alto nível contra 

líquidos e materiais particulados. Maior conforto, 

punhos internos de malha e tecido tipo têxtil 

interno que melhoram a aceitação do usuário. 

Antiestático, testado de acordo com as normas EN 

1149-5. 

ALPHATEC® 2300 STANDARD – MODELO 

111 

Barreira contra produtos químicos para aplicações 

médias, proteção de tipo 5/6.  Uma boa barreira de 

proteção contra diversos produtos químicos e 

partículas sólidas perigosas. Leve e ainda assim 

relativamente resistente e durável. Concebido para 

proteger - As características típicas do macacão 

incluem capuz com ajuste ao respirador e uma aba 

com fecho e fechamento com fita autoadesiva. 

Amarelo brilhante para melhorar a segurança do 

trabalhador. Antiestático, testado de acordo com a 

norma EN 1149-5.  

 

 

OUTROS EQUIPAMENTOS HÉRCULES 
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BOLSAS VAZIAS 

BOLSA (VAZIA) PARA KIT DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE NEW MASTER 

Possui alça de mão e de ombro. Seus compartimentos internos permitem que o material seja armazenado 

adequadamente. A fácil visualização dos materiais auxilia no momento do atendimento. Bolsos externos 

garantem maior espaço para acomodação dos produtos. Possui materiais de imobilização, kit parto de 

emergência, materiais para vias aéreas, de queimaduras e outros.  

BOLSA (VAZIA) PARA KIT DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE MASTER 

Confeccionada em tecido resistente e impermeabilizado. Possui alça de mão e de ombro. 

Fechamento em zíper. Possui dois compartimentos, sendo um destinado a acondicionar 

materiais de imobilização (talas, colares, bandagem triangular, etc) e o outro para kits 

(para vias aéreas, para queimaduras, para acesso venoso, etc). Dimensões aproximadas 

de 90 x 35 x 25 (cm). 

BOLSA DE RESGATE - POLIÉSTER RIP STOP - VERMELHA VAZIA 

Forro em Nylon 238 – 100% poliamida – resinado – 133gr m2 – cor chumbo (Matéria-prima 

nacional). Zíper 8 YKK ® - 8RC Racquet Coil Extra Grosso na cor do tecido. Dois cursores YKK ® em 

cada zíper (Cursor em Níquel – muito mais difícil de descascar). Possui faixa refletiva na frente e nas 

laterais. Serigrafia da Cruz da Vida no bolso frontal. Alça de mão e tiracolo em fita de polipropileno 

de 40 mm na cor do tecido. Alça de ombro destacável, fixada com mosquetão de 38 mm e triangulo 

de 40 mm, ambos injetados em poliacetal. Costuras de reforço com travete. Na parte traseira da 

bolsa há fitas com velcro para fixação de talas de imobilização. Tamanho aproximado da parte 

central (sem os bolsos) – 45 x 27 x 27cm. Tamanho aproximado dos bolsos laterais – 27 x 27 x 10 

cm. Tamanho do bolso frontal – 39 x 18 x 10 cm. Tamanho aproximado: 60 x 27 x 27 cm – LxAxP (sem o bolso frontal). Tamanho aproximado: 60 x 27 x 

37 cm – LxAxP (com o bolso frontal). Peso aproximado: 900 g. Cor: vermelha, verde, azul Royal, laranja, azul marinho.  

MALETA RESGATE – VAZIA 

Confeccionada em poliéster 600 rip stop – nacional. Forro em nylon 240 – 

nacional. Zíper 8RC YKK na cor preta, com 2 cursores cada. Composta de uma 

parte principal que acomoda: 3 estojos na cor cinza com zíper 5 YKK colorido e 

frente em plástico cristal (com dimensões de 25 x 11 x 8 cm aproximadamente) 

– fixado à bolsa por velcro de 25mmm;2 estojos na cor cinza com fechamento 

por velcro (com dimensões de 23 x 14 x 4cm) – fixado à parte interna da maleta 

por velcro de 25mm. Tampa  frontal com: Bolso chapado para acomodar 

instrumentos como tesoura, termômetro, pinça etc.; 2 estojos na cor cinza com 

fechamento por velcro (com dimensões de 19 x 14 x 4cm) – fixado à tampa por 

velcro 25mm. No total a maleta comporta 7 estojos, sendo 3 com fechamento 

por zíper e 4 com fechamento por velcro. Alça de mão em fita CA de 30mm e 

alça tubular com costuras de reforço em travete. Alça de ombro em fita CA de 40mm com ombreira em PVC, fixados à 

maleta por mosquetões em nylon de 38mm de abertura e triângulo de 38mm também em nylon. Na tampa frontal possui 

um velcro de 50mm x 150 mm para fixação de identificação. Bordado da estrela da vida com 5 cm aproximadamente. 

Dimensões aproximadas: 35 x 25 x 18 cm. Peso aproximado: 900 g. 

 

 
 

  



 

 

 

 

BOLSAS EQUIPADAS 

KIT BOLSA DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE BÁSICA 

Utilizado em atendimento pré-hospitalar de emergência. Materiais  acondicionados em estojos removíveis com 

as cores definidas pelo padrão OMS. Tampa transparente para visualização do conteúdo. Confeccionado em 

material resistente e de fácil limpeza. Dimensões da Bolsa em cm (66 x 30 x 20). Entre alguns itens disponíveis 

no kit estão: 1peça - Talafix Resgate - P 53 cm x 8 cm (Tala EVA), 1peça - Talafix Resgate - M 63 cm x 9 cm (Tala 

EVA), 1peça - Kit Aparelho Pressão Adulto Velcro (esfig+esteto), 1peça - Lanterna de Pupila, 1peça - Manta 

Térmica Aluminizada 2,10 m x 1,40 m, 1peça - Tesoura Ponta Romba para Resgate, 1peça - Colar Cervical 

Resgate P, 1peça - Colar Cervical Resgate M, entre outros. 

KIT BOLSA DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE NEW MASTER (CHEIO) 

Kit que contém materiais para diversas situações em atendimento pré-hospitalar de emergência, podendo ser 

utilizada tanto em serviços de suporte básico quanto em suporte avançado de vida. Bolsa confeccionada 

externamente em tecido 100% poliéster, impermeabilizado e resistente. Possui uma alça a tiracolo regulável e 

destacável. Contém diversos estojos removíveis fixados internamente por sistema de velcro. Na parte externa 

possui 4 bolsos com diversos compartimentos sendo duas frontais e uma em cada lateral da bolsa; Há um bolso na 

face posterior com fechamento porvelcro para acondicionar colares cervicais. Na parte interna, na face superior da 

bolsa, há 4 bolsos chapados confeccionados em material transparente; na parte posterior, há um bolso chapado em 

toda sua extensão, confeccionado em tela na cor preta; Possui um compartimento destacável confeccionado em 

nylon plastificado na cor cinza com 8 repartições de tamanhos diversos que é fixado ao fundo da 

bolsa por sistema de velcro. Ao redor deste compartimento há espaço disponível para acondicionar 

talas moldáveis.  

KIT BOLSA DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE COMPACTA (CHEIO) 

Confeccionada em tecido resistente e impermeabilizado. Possui alça de mão e de ombro. 

Fechamento em zíper. Possui dois compartimentos, sendo um destinado a acondicionar materiais de 

imobilização (talas, colares, bandagem triangular, etc) e o outro para kits (para vias aéreas, para 

queimaduras, para acesso venoso, etc). Dimensões aproximadas: 35 x 30 x 15 (cm)  

KIT DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE DESASTRE DE 

TRIAGEM 

Composto por coletes de identificação, cartões de triagem, lonas de 

triagem, cobertura para óbito, lanterna, entre outros. Uma mochila 

com alça de mão e alças costais, acondiciona os produtos em 

compartimentos específicos, de forma a facilitar o transporte.  

KIT QUEIMADOS 

Para atendimento de vítimas de queimaduras. Ideal para o tratamento 

da fase aguda de acordo com os princípios de resfriamento e 

isolamento dos tecidos lesados. Acondicionado em saco plástico. 

KIT PARTO DE 

EMERGÊNCIA 

BÁSICO 

Possui todos os produtos necessários para 

realizar um parto em ambiente pré-hospitalar: 

luvas, avental, lençol descartável, bisturi, clamp 

umbilical, pulseira de identificação, etc. Os 

produtos são devidamente embalados com 

identificação dos itens que compõem o kit.  

 
 

KIT CIPA 
Bolsa que permite o acondicionamento de uma prancha e diversos materiais, tais como talas, colares, 

máscara para RCP, equipamentos de EPI, kit pressão, produtos para queimaduras e outros. Este kit pode 

ser pendurado na parede pois possui orifícios na parte posterior. O fechamento é feito por zíper. 

Medidas (cm): 188 comp x 48 larg x 6 alt. Esse kit possui, entre outros: Alcool swab sachê individual, 

Lanterna de Pupila, Manta Térmica Aluminizada 2,10 m x 1,40 m, Tesoura Ponta Romba para Resgate, 

Colar Cervical Resgate P e M, Esparadrapo 10cmx4,5m com Capa, Bandagem Triangular de Algodão 

1,0m x 1,0m x 1,42m, Talafix Resgate - M 63 cm x 9 cm (Tala EVA) e G 86 cm x 10 cm (Tala EVA), Kit 

Aparelho Pressão Adulto Velcro (esfig+esteto), Protetor de Queimaduras e Eviscerações 1,2m x 0,90m, 

Fita Microporosa 2,5cm x 10 m, Termometro clinico digital e Prancha Longa de Polietileno com 3 Cintos.  
 

IMOBILIZAÇÃO 

KIT DE IMOBILIZAÇÃO MULT SPLINT 

Kit de Imobilização Mult Splint é composto de 10 peças acondicionadas na 

bolsa: 03 imobilizadores de joelho (01 peça infantil e 02 peças adulto); 03 

imobilizadores de perna e tornozelo (01 peça infantil e 02 peças adulto)  

na região do calcanhar é costurado uma placa de polietileno para uma 

melhor imobilização; 02 imobilizadores de braço e antebraço (01 peça 

infantil e 01 peça adulto) - é costurada uma placa de polietileno na região do cotovelo para melhor imobilização; 02 

imobilizadores de mão e punho (01 peça infantil e 01 peça adulto). Medidas (cm): 83 comp x 30 larg x 15 alt. 



 

 

 

 

COLAR CERVICAL 

Ajustável na altura, com 16 posições (12 posições na versão pediátrica). Ajuste personalizado, permite substituir até 4 

medidas padrões de colar cervical adulto e 2 medidas de colar cervical pediátrico.  Apoio de queixo (mento) dobrável para 

facilitar a execução de procedimentos como: translúcido e intubação. - Abertura frontal para realização de procedimentos 

como: Cricotirotomia ou Traqueostomia. - Abertura posterior para drenagem de fluídos e visualização da região da nuca. - 

Indicado para a realização de exames como: Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada. 

 
 

TALAFIX RESGATE - (S,P,M,G) (TALA MOLDÁVEL EM EVA) 

Tala para imobilização provisória de membros superior e inferior. 

Confeccionadas com arame galvanizado e EVA nas duas faces o que torna o produto lavável e 

reutilizável. 

 

 
 

MACA 

Maca para resgate Polietileno c/Cinto 

Aranha. Prancha de resgate em polietileno. 

Indicada para resgate aquático, industrias 

alimentícias, metalúrgica, construção civil, 

lojas, escritórios. Capacidade de carga: 

180kg com 4 socorristas.  

PRANCHA INFANTIL EM POLIETILENO 

COM REBAIXO PARA RCP 

Produzida em polietileno com cintos em 

poliéster. Tamanho: 1,26 X 0,43m. Peso: 3,5 kg. 

PRANCHA NEONATAL EM POLIETILENO 

COM REBAIXO PARA RCP 

Produzida em polietileno, com rebaixo para realizar RCP. 

Tamanho: 0,62 X 0,43m. Peso: 2,0 kg. 

MACA À VÁCUO ADULTO COM BOLSA 

O sistema de retirada do ar da maca 

pela bomba permite que ela se enrijeça 

e se molde ao corpo do paciente 

imobilizando-o. Alças acopladas 

permitem que a vítima seja removida. A 

entrada de ar na maca pela bomba, 

deixa a maca maleável, e esta poderá 

ser acondicionada facilmente em sua 

bolsa de transporte.  

MACA OFF-SHORE 

Maca fabricada em lona de resina com tubos de alumínio trefilado e 

impermeabilizados. Imobilizam o tórax e os membros inferiores e 

superiores separadamente. Apoio para cabeça e pés.  

 

 
 

IMOBILIZADOR DE CABEÇA 

Produto que deve ser usado na prancha de imobilização e transporte 

para a imobilização da cabeça. Produto impermeável, constituído de 5 

peças (01 base, 02 blocos laterais, 01 

tirante para testa e 01 tirante para 

queixo). Reutilizável e de fácil 

higienização. Blocos laterais com 

orifício auricular para verificação de 

fluídos. Tirante de testa com almofada 

na região central.  



 

 

 

 

IMOBILIZADOR DE VÍTIMAS KED 

Confeccionado em nylon plastificado 420. Internamente, lâminas de maneira rígida, permitem total imobilização da 

coluna vertebral. 03 cintos de fixação horizontal com cores diferentes e fechos de engate rápido (encaixe audível) que 

permitem fácil imobilização. 02 cintos transversos, na parte posterior do fixador de tronco, de mesma cor com fechos 

de engate rápido (encaixe audível), permitem a retirada da vítima na posição sentada. 02 alças, na parte posterior 

inferior do colete, e 02 alças na parte posterior do fixador de cabeça. 

 

CINTO DE IMOBILIZAÇÃO ARANHA ADULTO EM VELCRO 

É um produto seguro que permite realização de manobras, pois prende a vítima em vários pontos: ombros, tórax, 

abdômem, pernas e pés. Disponível no modelo de fecho de engate rápido e também em velcro.   

 

 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DESFIBRILADOR - DEA i.on LCD 

INTUITIVO, PORTÁTIL, CONFIÁVEL, INTELIGENTE E CUSTOMIZÁVEL 

Os Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) i.on, trazem vantagens de customização que o tornam a solução mais versátil do 

mercado. Disponíveis em 03 (três) versões – LED, LCD e PRO, possuem um escopo de atuação que atende desde as exigências de 

baixo custo até as mais complexas sem, no entanto, deixar a qualidade e robustez já tradicionais dos DEA Instramed. Os 

equipamentos podem trabalhar com bateria não recarregável (exceto modelo/versão PRO) ou recarregável que podem ser 

substituídas diretamente pelo usuário, sem a necessidade de ferramentas, no formato "plug and play".  

 

DEA SAMARITAN® PAD TRAINER (SIMULADOR) HEARTSINE 

Possui simulações de treinamento pré-programadas. Todas essas situações são baseadas nas diretrizes da AHA/ERC 

2015. Possui controle remoto que permite os instrutores de treinamento controlem a situação manualmente (Desligar / 

Alterar o volume / Pausar / Alterar a situação). O HeartSine PAD Trainer tem bateria recarregável, de autonomia de 8 h de 

uso. Carregador incluso, pode ser usado na energia elétrica. Conexão com o computador por cabo USB. Pequeno e leve 

apenas 1,1 kg. Instruções visuais e comando de voz em português. Fácil operação com apenas dois botões. Certificações:  

Todas essas situações são baseadas nas diretrizes da AHA/ERC 2015.  

 

MANEQUIM RCP/SIMULADORES 

CPR PROMPT® PLUS POWERED BY HEARTISENSE® - BLUE 

Manequim compatível com o padrão AHA 2019 de qualidade profissional com ótima relação custo x benefício! Permite um 

treinamento preciso e eficaz com aplicativos e kit de sensores. Os aplicativos para alunos e instrutores fornecem feedback em 

tempo real e apresentam recursos para adultos, além de uma interface realista. Manequim simples de montar e manter. O design 

abrangente do manequim permite a prática da manobra de Heimlich e compressões abdominais, bem como a RCP e respiração 

boca-a-boca. Marcações anatômicas realistas (pomo de Adão, artérias carótidas, umbigo, caixa torácica e entalhe no peito) 

facilitam o aprendizado da colocação correta da mão para verificar o pulso e realizar compressões torácicas. Fornece o método de inclinação da cabeça / 

elevação do queixo para abrir as vias aéreas ou simular vias aéreas obstruídas com uma elevação visível do tórax quando ventilado. As cabeças fáceis de 

limpar são laváveis e podem ser facilmente higienizadas. "Clicker" de compressão audível incluído para uso somente com manequins.  

 



 

 

 

 

SIMULADOR ADULTO P/ TREINO DE RCP ELETRÔNICO 

Manequim adulto de corpo inteiro – aprox. 1.76 cm. Acabamentos e detalhes anatômicos realísticos. Atende a diretriz da AHA 2015 (American Heart 

Association). Provido de um display eletrônico que possui gráfico de luzes para procedimentosÉ indicado para: Prática da abertura e Desobstrução das 

vias respiratórias; Massagem cardíaca; Respiração artificial; Simulação do pulso da 

artéria carótida bilateral; Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e 

Anisocória; Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador 

Externo Automático “Treino”). Acompanha: 01 Maleta em Acrílico com rodas e alça para 

o fácil transporte; 02 Máscaras de reposição; 05 Pulmões de reposição; 01 Caixa com 

50 lenços para procedimento de respiração; 01 Manta para acomodar o manequim; 01 

Manual de instruções em português; 01 Termo de garantia. Alimentação elétrica: Bivolt 

automático. Embalagem: Caixa de papelão e maleta de acrílico.  

 

OUTROS SIMULADORES 

 

 
 

 

COLETE ACTFAST ANTI 

CHOKING TRAINER - ADULTO 

É um dispositivo inovador que 

permite aos alunos terem confiança 

na sua capacidade de realizar a 

manobra de desengasgo através de 

impulso abdominal (anteriormente 

conhecida como manobra de 

Heimlich). Quando realizada corretamente, um plug de espuma simula 

um corpo estranho sendo expelido, tornando o treinamento ainda 

mais realista e deixando os alunos confiantes para realizar a manobra. 

COLETE ANTI CHOKING 

TRAINER – INFANTIL 

É um dispositivo inovador que 

permite aos alunos adquirir confiança 

na sua capacidade de realizar a 

manobra de desengasgo através de 

impulso abdominal (anteriormente 

conhecida como manobra de Heimlich). Quando realizada 

corretamente, um plug de espuma simula um corpo estranho sendo 

expelido, tornando o treinamento ainda mais realista e deixando os 

alunos confiantes para realizar a manobra. 
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