
O modelo Rebel™ Retrieval de 15 m (50 pés) acrescenta versatilidade e comodidade às confiáveis cordas de segurança 
autorretráteis Rebel™. Estes novos modelos incluem o sistema de paragem de queda e um guincho de resgate de 
emergência integrado para salvamentos, sendo uma solução versátil para muitos locais de trabalho. Os modelos de 
Retrieval dão continuidade à longa história da marca Rebel™ em termos de desempenho e valor dos produtos.

CARATERÍSTICAS:
•  Corda de segurança autorretrátil  

com guincho de salvamento de 15 m
•  Suportes disponíveis para  

fácil integração do tripé
•  Concebido para aplicações  

de espaços confinados

P R O T E Ç Ã O  C O N T R A  Q U E D A  D E  C O N F I A N Ç A

REBEL™  RETRIEVAL

CONFORMIDADE E 
SALVAMENTO TUDO EM UM 



•  Pronto para integração  
de suportes

•  Parte superior oscilante 
(mosquetão incluído)

•  Pega de transporte 
ergonómica

•  Pega de resgate rebatível
•  Opcional : Kit de correntes  

que fortalece a estabilidade 
do tripé

BLOQUEIOS 
DAS PERNAS

Incorporados na cabeça para  
garantir que as pernas ficam 

bloqueadas na posição.

ROLDANA
Encaminha o guincho/corda  

de segurança SRL sobre  
a abertura, proporcionando um 

funcionamento sem problemas.

ESPECIFICAÇÕES
• Comprimento útil: 15 m

•  Capacidade: 140 kg

•  Norma: CE EN 360:2002 e 
EN 1496:2006, classe B 

• Peso: 11,9 kg

•  Material do invólucro: 
alumínio 

•  Opção de cabo galvanizado 
de 5 mm ou de cabo de aço 
inoxidável

•  Dimensões: espessura:  
14 cm, largura: 28 cm,  
altura: 61 cm

•  Relação de 
desmultiplicação do 
guincho: 7,4 / 1

•  Comprimento do braço da 
pega de resgate: 229 mm

PRODUTOS DISPONÍVEIS
CORDAS DE SEGURANÇA 
AUTORRETRÁTEIS
3591002  Retrieval SRL de 15 m com  

cabo galvanizado
3591003  Retrieval SRL de 15 m com  

cabo de aço inoxidável

SUPORTES
35904xx  Suporte para tripé 

AM100 Protecta®

3590499  Suporte para tripés DBI-SALA® 
KM1PT7 e KM1PT9

REBEL™ RETRIEVAL
Corda de segurança  
autorretrátil versátil.

PERNAS DE BLOQUEIO  
REGULÁVEIS TIPO 

TELESCÓPIO
A regulação fácil e rápida  
do pino detentor permite  

a definição precisa da altura.

BASES DE APOIO
Solas com textura antiderrapantes.

CONSTRUÇÃO EM 
ALUMÍNIO

Construção leve mas  
duradoura, para uma utilização  

fácil e maior longevidade.

PONTO DE ANCORAGEM DE 
PARAGEM DE QUEDA

O Uso das correntes  
é opcional
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