
 Equipamento destinado para operações de salvamento e 
resgate de vítimas de arrastamento, afogamento e naufragios. 

Composição 

  Aro de alumínio com 120 cm de circunferência; 
  Aro de alumínio com 80 cm de circunferência; 
  Altura total de 150 cm; 
  Peso total de 20 kg; 
  Capacidade de carga para 500Kg ou 03 pessoas; 
  Rede tecida em nylon seda 4mm com malhas de 8cm; 
  04 (quatro) alças confeccionadas com cinta de poliéster de 
50mm, com carga de ruptura de 2TON; 
  06 (seis) cintas de poliéster de 50mm, com carga de 
ruptura de 2TON compõem as estruturas laterais do Puçá; 
  01 (um) estropo confeccionado com cinta de poliéster de 
50mm, com carga de ruptura de 5TON; 
  Argola oval em aço forjado com capacidade de carga para 
1,5TON utilizada para conexão no gancho de carga da aeronave; 
  Gancho com destorcedor em aço forjado para carga de 
1,5TON; 
  Flutuador de polipex; 
  Bolsa em vinil flexível com zíper nº. 10; 
  Solas em borracha EVA – Borracha expandida de células 
fechadas, alta dureza, alta resistência; 

Especificações

  É composto por dois aros de alumínio, sendo o aro 
superior com circunferência de 120cm e o aro inferior com 
circunferência de 80cm, revestido por uma rede confeccionada em 
nylon (polipropileno) na cor branca com altura de 150cm, com 8cm de 
malha. 
  As bordas do aro superior são protegidas por uma capa em 
vinil flexível para evitar abrasão com o corpo da vítima ou do 
mergulhador. 
  O cesto possui flutuadores de polipex no aro superior e 
solas protetoras no aro inferior revestido com mangueira corrugada 
siliconada (polietileno expandido) para absorção de alto impacto e 
evitar abrasão. 

Bolsa 

  Confeccionada em Vinil, possui dimensões de 420cm x 
130cm x 15cm, com duas alças de cinta de poliéster com 50mm de 
largura para transporte e zíper nº. 10 com 220cm de diâmetro. 
Ilhoses em latão para drenagem de líquidos. Uso recomendado para 
acondicionamento ou transporte.

Cesto de Resgate 

Puça
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