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Um comandante da corporação de bombeiros
discute a instalação da almofada de salto no 

Dois trabalhadores cuja 
segurança foi garantida 
por uma almofada de 
salto numa operação de 
resgate
Num trabalho realizado numa 
fachada de um edifício em 
Düsseldorf ocorreu um acidente 
com um bailéu que trabalhava 
nesta fachada e ficou encravado 
e inclinado num ângulo perigoso 
a cerca de 20m de altura, impedindo 
que os dois trabalhadores saíssem 
do seu interior. Para resolver a si-

Homem num poste de 
alta tensão colocado em 
segurança
Em Baden-Württemberg, um ho-
mem  subiu a um poste de alta ten-
são de 30m altura, o que obrigou à 
intervenção da corporação de 
bombeiros,  que instalou várias 
almofadas de salto por debaixo 
do poste para garantirem a 
segurança. Um psicólogo falou 
com o homem a partir de uma 
autoescada e acompanhou-o na 
sua descida em segurança.
(Corporação Bombeiros Voluntários Forst 
(Baden), Julho 2016)

Uma almofada de salto 
salva vidas numa 
tentativa de suicídio
Na Saxónia, um homem amea-
çava saltar de um quarto piso 
de um bloco residencial. A 
corporação de bombeiros insta-
lou de imediato uma almofada 
de salto por debaixo da janela, 
enquanto os serviços médicos e 
alguns amigos tentavam persuadir 
o homem a não saltar. Não obstante 
este decidiu mesmo saltar.  Aterrou 
sobre a almofada, saindo ileso.
(City of Wurzen, SG Brand- & 
Katastrophenschutz, Novembro 2016)

tuação foi chamada a corporação de bombeiros, que garantiu em 
primeira instância a segurança da missão recorrendo a uma almofada 
de salto e depois, com cordas conseguiu descer o bailéu a partir da cober-
tura a 90m de altura. Os dois trabalhadores foram resgatados  incólumes. 
(WZ, Outubro 2013)

Saída rápida e segura graças a uma almofada de salto

França:  Em Nantes uma pessoa ameaçava saltar do 1º andar de um quarto 
do hotel. Tentava fugir de um indivíduo agressivo que se encontrava no 
interior do quarto. A corporação de bombeiros instalou de imediato 
uma almofada de salto para garantir a  saída em segurança.  A almofada 
era a forma  mais rápida de salvar a pessoa. Tratou-se da primeira missão 
da corporação de bombeiros de Nantes recorrendo a almofadas de salto. 
(Faire Face, Janeiro 2016)

A Corporação de Bombeiros 
de Zurique depende de 
uma almofada SP 16 (16 m)
Suíça: A corporação de Bombeiros 
de Zurique usa almofadas de salto 
SP16 há muitos anos como equipa-
mento standard das suas autoesca-
das. São usadas em especial nas 
ruas estreitas nos bairros antigos e 
em blocos residenciais com quin-
tais. “As almofadas de salto são os 
únicos equipamentos que permitem 
salvar vidas, quando todos os outros 
falham. Esta a razão porque são 
parte de todas as viaturas de com-
bate a incêndios”, conforme teste-
munha  Daniel Inderbitzin da 
Corporação de Bombeiros Profissio-
nais de Zurique.
(Corporação Bombeiros Profissionais de Zurique)

local.
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Almofadas de salto SP16...

... uma garantia de segurança da missão para as Corporações de 
Bombeiros!
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MISSÃO SEGURANÇA

Duas almofadas de salto SP16 salvaram vidas humanas

Na sequência de uma das prova-
velmente mais complexas cha-
madas para intervenção em 
incêndios nos últimos anos  
envolvendo almofadas de salto, 
a corporação de bombeiros de 
Bergich Gladbach salvou a vida 
de 35 pessoas aprisionadas no 
bairro próximo de Bensberg, 
recorrendo a uma almofada 
posicionada de forma não usual 
num incêndio em 2013. Uma 
segunda almofada garantiu a 
segurança necessária para o 
resgate através de duas auto-
escadas. Reconstruímos aqui o 
cenário do resgate. 

Quando a primeira corporação de 
bombeiros chegou ao teatro de 
operações, as chamas eclodiam já 
da cave do edifício, a fonte do 
incêndio. Os 35 residentes encon-
travam-se estáticos nas janelas 
abertas do edifício, em busca de 
socorro. As vias de evacuação 
através das escadas estavam 
bloqueadas devido ao fumo. 

No lado Este do edifício o fumo 
denso, uma camioneta estacio-
nada e uma água da cobertura 
NNN

muito inclinada não permitiam a 
colocação de escadas. Para além 
disso, uma das pessoas em risco 
não tinha mobilidade. Os bom-
beiros decidiram colocar a pri-
meira almofada de salto SP16 
num plano inclinado sobre o capô 
da camioneta. O seu peso muito 
reduzido permitiu que fosse 
usada esta localização perfeita-
mente peculiar. Um poste de sina-
lização do lado  oposto garantiu a 
estabilidade necessária. A pessoa 
sem mobilidade e mais duas fo-
ram atiradas para a almofada de 
salto. A almofada funcionou per-
feitamente no plano inclinado.

A equipa de resgate conseguiu 
usar duas autoescadas no lado Sul 
do edifício. Uma segunda almo-
fada de salto SP16 foi colocada 
para garantir a segurança das pes-
soas, enquanto estas se transferi-
ram para as gaiolas das autoescadas.

O desafio: Postes para barrarem 
o tráfego bloqueavam a posição
ideal. O baixo peso da almofada
permitiu que esta fosse erguida e
passada sobre os postes por
apenas dois homens. O resgate
iniciou-se.

Foi diagnosticada a intoxicação 
por fumos em 34 pessoas. Um 
dos residentes sofreu queima-
duras muito graves e teve de ser 
internado numa clínica para 
queimados. Cinco outras vitimas 
foram também hospitalizadas 
durante uma noite para observa-
ção. Lesões provocadas pelo salto 
para as almofadas? Nenhumas!

(Kölner Stadtanzeiger April 2013 &

Fire Brigade Bergisch Gladbach)
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Dicas para posicionamento seguro das almofadas 

Vozes de comando claras & curtas

O resgate com almofadas de 
salto é uma situação extrema 
que envolve o medo pela pró-
pria vida. Isto significa que a(s) 
pessoa(s) a ser(em) resgatada(s) 
requerem assistência próxima. 
Por tal razão, perguntámos ao 
perito em evacuações Matthias 
Schendl o que é importante 
quando é necessário saltar.

"Quando alguém quase cai ou é 
forçado a saltar, o seu organismo 
é invadido por hormonas de 
stress”, um fenómeno que este 
especialista conhece por expe-
riência própria. Nestes casos, 
vozes de comando curtas e 
claras são particularmente 
imp

importantes. "É tudo o que as 
pessoas processam nestas situa-
ções." As recomendações para as 
técnicas de salto são também 
muito claras: Depois de saltar 
elevar os quadris, projetar as pernas 
e joelhos para a frente e para cima. 
Para proteger a cabeça e pescoço do 
impacto é também recomendável 
colocar as mãos fechadas atrás da 
cabeça. 

A voz de comando deve soar 
como qualquer coisa parecida 
com:  “Mãos atrás da cabeça / 
joelhos para cima / tente aterrar 
sobre as costas / e agora: 

Salte!”

1. Se a situação não for clara ou 
for dúbia, posicionar uma almofada 
para garantir a segurança da área. 
Isto prevenirá contra situações 
imprevisíveis, permitindo antecipar 
qualquer reação.

2. Usar 1 ou 2 almofadas de salto 
para garantir a segurança inicial se o 
pessoal afeto à evacuação for insu-
ficiente, até chegarem reforços. Para 
posicionamento das almofadas são 
necessárias apenas duas pessoas.

3. Verificar se o espaço disponível 
é suficiente para colocação de uma 
almofada de forma a que esta não 
fique constrangida. O pavimento onde 
a almofada fica posicionada deve ser 
o máximo possível plano, mas podem 

também ser usadas viaturas estaciona-
das ou as bermas de estradas. Evitar 
sempre muros, paredes ou outros 
obstáculos pontiagudos.

4. Colocar as almofadas por debaixo 
das autoescadas, pois aumenta a 
segurança de todas pessoas envolvi-
das na operação durante o resgate.

5. Colocar a almofada fora do
local de emergência imediato. Isto 
impedirá que alguém salte de forma 
prematura.

6. Colocar a almofada próximo de 
parede exterior. Saltar implica vencer 
o medo.  A experiência tem mostrado 
que esta reticência impede as pes-
soas de executarem saltos  grandes. 

7. Retirar todo o pessoal da área de 
risco tão logo a almofada de salto 
esteja devidamente posicionada e 
em condições de ser usada. 

8. São sempre possíveis lesões. Por
tal razão, é sempre importante avaliar 
se não existem outras alternativas 
para evacuar as pessoas, ANTES de 
lhes dizer que saltem.

9. Retirar as vítimas da zona de 
risco tão rápido quanto possível, 
depois de saltarem. 

10. Depois de cada salto as almo-
fadas devem ser verificadas para se 
detetarem possíveis anomalias, 
seguindo para o efeito as instru-
ções do fabricante. 
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ESTRUTURA
Para segurança otimizada: Como funciona uma 
almofada de salto! 

Superfície de impacto 
para salto com círculo 
azul

Placa central de separação

Cobertura retardante 
das chamas e resistente 
a rasgões

Fecho de correr selado

Superfície de impacto 
com círculo azul

Cobertura retardante de 
chamas e resistente a 
rasgões

Preparada para todas as eventuali-
dades: A cobertura de todas as 
almofadas de salto é feita num 
têxtil de segurança, extremamente 
robusto, resistente às chamas e a 
rasgões. No processo de fabrico é 
cortado, colado e cosido. Após isso 
é colado à estrutura de suporte.

Estrutura tubular de suporte
O coração da almofada de salto: 
A estrutura tubular de suporte é 
composta por elementos de bor- 

2

1
1

4

4

3

6

5

Uma sensação de segurança e con-
fiança: O círculo azul na parte superior 
da almofada de salto foi concebido 
em função de critérios psicológicos 
fundamentados, para causar um efeito 
de acalmia, dada a sua similitude com 
um espelho de água.

2 Fecho de correr selado
O fecho diz-nos se a almofada de sal-
to está segura e em boas condições. 
Todas as almofadas de salto são ins-
pecionadas por um simulador, sendo- 
-lhe depois apenso um selo no fecho 
de correr lateral. Se o selo estiver que-
brado a almofada não deve ser usada. 
Antes de poder ser novamente 
reutilizada deve ser inspecionada por 
um especialista (conforme prescrito 
na  DGUV-G-305-002).

3 Placa central de separação
Fluxo de ar controlado: A placa 
central de separação destina-se a 
otimizar o fluxo de ar para o salto. 
Permite ganhos de estabilidade e 
segurança. Esta placa de separação é 
cosida na cobertura têxtil.

racha com tempo de vida muito 
longo, integrados por processo de 
vulcanização. Cada uma destas 
estruturas de suporte é testada em 
relação a fugas, antes de ser coberta 
pelo têxtil de segurança.

  6 Placa reforçada do fundo
Preparada para trabalhar em qual-
quer superfície. Seja asfalto, pavimen-
tos empedrados ou relva – a placa 
de fundo, integrada na cobertura, 
destina-se a proteger a almofada 
contra possíveis danos.

7 Válvula de segurança 
Para proteção contra sobrepressões. 
Destina-se a garantir que o ar em exces-
so é libertado da estrutura de suporte.

8 Orifícios de ar
Para permitirem que o ar circule: Os 
orifícios existentes na cobertura 
destinam-se a otimizar o controlo 
dos fluxos de ar nas almofadas de 
salto. Permitem assim uma aterra-
gem muito suave sobre a almofada 
de salto.

9 Válvula ventilação
Não apenas insufla rapidamente 
como da mesma forma deflaciona; 
duas válvulas de ventilação 
garantem que o ar se escapa da 
estrutura de suporte depois de 
desmontada.

10 Rótulo / Vulcanette
Selo de segurança: rótulo em bor-
racha vulcanizada, com indicação 

Estrutura tubular
de suporte 5

Placa do fundo 
reforçada



ESTRUTURA

7

AUTOESCADA ESCADA PORTÁTIL

5Número RH afetos 3

Treino exigido Nenhum 2x Operadores

Requisitos para implementação

Requisitos do pavimento

Tempo necessário para prontidão     

Flexibilidade

Altura máxima possível

Baixos

Baixos (inclinação possível)

Altos (área colocação)

Altos (plano + capacidade 
min. carga 16 t)

Curto Longo

Alta

25 m

Moderados (plano)

Médio

ModeradaBaixa

12 m23 m

ALMOFADA SALTO 
SP 25

4

DLA(K) 23/12

Moderados
(ponto fixação)

Vários lanços

Tabela comparativa sistemas resgate

Válvula segurança

Orifícios ar

Válvula rápida de ventilação 

Rótulo / Vulcanette

Ligação para insuflação com ar

7

8

10

da data em que a almofada foi 
inspecionada. Este rótulo carrega um 
selo de teste, dados técnicos e o 
número de série.

11 Ligação carregamento 
Pronta para usar, rápida: o ar é 
bombeado através desta ligação 
para insuflar a almofada de salto, 
recorrendo a 1 cilindro de ar de 6 ou 
9 litros @ 300 bar.

11

9
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Independentemente do que uma 
Corporação de Bombeiros poderá 
ter de enfrentar nas suas missões: 
pode sempre reagir se os seus 
equipamentos integrarem uma 
ou mais almofadas de salto. Mais 
flexíveis e versáteis que qualquer 
outro meio ou equipamento 
para resgate. Abaixo indicamos 
os conceitos de carga e cenários 
mais comuns.

Quando são usadas as almofadas 
de salto?

Os Bombeiros estão identificados 
com missões que obrigam a veloci-
dade de resposta, mais que qual-
quer outra coisa. Uma pessoa que 
ameaça saltar ou está em risco de 
cair. Por tal razão, as Corporações 
de Bombeiros devem incluir nos 
seus equipamentos almofadas de 
salto como parte da sua estratégia, 
para garantirem a segurança das 
áreas de risco tão depressa quanto 
possível e, se tal for possível, estu-
darem outras medidas para resgate. 
Se o acesso a uma autoescada esti-
ver bloqueado, ou o local onde a 
missão se desenvolve não for apro-

priado para utilização de escadas por-
táteis, as almofadas de salto são, 
muito frequentemente, a única solu-
ção possível para se salvarem vidas. 

Como são transportadas as 
almofadas de salto?

Muito frequentemente nas viaturas 
de apoio técnico, pois regra geral 
são as primeiras a chegarem ao 
teatro de operações. As 
autoescadas são também muitas 
vezes usadas para as transportar. 
Na Alemanha, por exemplo, fazem 
parte da sua tipologia.

Quais as vantagens das almo-
fadas de salto para os pró-
prios bombeiros durante uma 
missão de segurança?

As almofadas de salto são as únicas 
ferramentas do equipamento de 
resgate que não exigem a perma-
nência de colegas na zona de perigo 
por longos períodos. Além disso, 
as almofadas de salto podem ser 
usadas pelos bombeiros para 
salvar ou proteger colegas em 
perigo.

Como podem as almofadas de 
salto serem usadas em conjuga-
ção com as autoescadas?

Na Corporação de Bombeiros de 
Magdelurg (Oeste de Berlim) a almo-
fada de salto SP25 estava colocada 
de forma permanente numa auto-
escada. As autoescadas e as almo-
fadas de salto SP25 foram concebi-
das para assegurarem formas de res-
gate até 25m de altura e comple-
mentam-se de forma ideal. Se a 
autoescada não puder ser arvorada 
no teatro de operações, os opera-
cionais dispõem sempre de uma 
alternativa, a almofada de salto SP25.

Em Madleburg as autoescadas 
incluem sempre uma almofada de 
salto: A almofada assegura à pessoa 
a ser resgatada a segurança inicial 
até que a autoescada possa ser 
posicionada. Durante o processo 
do resgate através da autoescada, a 
almofada de salto, colocada por de-
baixo daquela, garante as medidas 
de segurança adicionais necessárias.

Que estratégias em missões de 
tentativa de suicídio provaram já 
a sua valia?

Infelizmente, as tentativas de suicí-
dio são missões quotidianas para as 
Corporações de Bombeiros em to-
do o mundo. Em tais condições, as 
almofadas de salto estão em estado 
de prontidão, quando fazem parte 
dos equipamentos usados. Um ho-
mem que tentou suicidar-se na 
Golden Gate Bride relatou, depois, 
quando entrevistado: “no momento 
em que os meus pés deixaram a 
ponte apercebi-me que tinha come-
tido um grande erro”. As pessoas têm

ESTRATÉGIA A ADOTAR

Sistema resgate de vidas muito rápido para todas as situações
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ALMOFADA NÃO DISPONÍVEL

Londres (RU) Os residentes em 
pânico saltaram das janelas dos 
seus apartamentos em Londres e 
sofreram lesões muito graves. Os 
vizinhos colocaram colchões no 
solo para saltarem para estes. (BBC, 

February 2010)

Paris (França) Dois residentes 
morreram depois de saltarem de 
uma casa incendiada. Levou muito 
tempo a arvorar uma autoescada. 
(Focus, June 2014) 

Kharkiv (Ucrânia) Mortos e 
feridos num incêndio industrial. As 
escadas foram arvoradas muito 
tarde ou eram demasiado curtas. 
Apenas três pessoas puderam ser 
resgatadas com as escadas usadas. 
(liveleak, January 2014)

Quebec (Canadá) A autoescada 
não funcionou devido a uma ava-
ria, durante as operações de 
resgate. As famílias salvaram-se 

Não ter uma almofada de salto disponível pode 
custar vidas

tendo saltado do 4º andar para o solo 
coberto de neve. Ficaram grave-
mente feridas. (CBC, January 2016)

Bankstown (Austrália) Duas estu-
dantes foram obrigadas a saltar do 5º 
andar do edifício devido a deficiências 
no sistema de proteção contra incên-
dios. Uma sobreviveu e a outra ficou 
paraplégica. (ABC News, September 2012)

Pyeongtaek (Coreia do Sul) 
Devido a um incêndio num quarto 
andar de um edifício, uma mãe teve 
que atirar os três filhos pela janela e 
depois saltou ela mesmo. Passantes 
segurando cobertores, conseguiram 
suster a sua quedas. Nenhuma das 
vítimas sofreu lesões. (CNN, May 2016)

sempre uma vontade subjacente de 
sobreviverem e muito frequente-
mente arrependem-se das suas 
decisões. 

A cautela deve ser tida em conta 
quando se monta uma almofada de 
salto: uma situação de stress e 
sentimentos de pânico podem 
determinar uma sobrereação, levando 
a que pessoa salte de forma 
intempestiva. Esta a razão porque 
as Corporações com essa expe-
riência instalam as almofadas de 
salto sempre fora da vista das 
pessoas em perigo e só depois as 
transportam rapidamente para o 
local devido. Esta aproximação evita 
que as pessoas saltem de forma 
prematura em cenários de resgate. 
Em paralelo com estas preparações, 
a pessoa em causa deve ser encarada 
ao “nível dos olhos” por exemplo a 
partir de uma autoescada.
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Seconds: Maximum setup time 
for a small safety cushion (SP 16) 
with a compressed air bottle acc. 
to DIN 14151-3.

As high as the Sydney Opera
House: That is the maximum
jumping height made possible by
the world's largest safety cushion.

“Did you 
know ...

A person can be saved with a 
modern safety cushion every 
10 seconds. That is the aver-
age recovery time required to 
set up the cushion again. 

Whereas rescue crews can reach up to the 4th floor with a portable
ladder and about the 8th floor with a rescue hoist, they can save
persons with a safety cushion who jump from the 20th fl oor.

”Safety cushions
are used as emergency rescue 
equipment when a rescue using 
a fire brigade ladder or stairways 
is not possible or takes too much 
time.”

Peter Bachmeier
Chairman of the Work Group 

Preventive Fire and 
Hazard Protection

“We use Safety cushions as a 
“last-resort-tool”. This means 
there is no possibility of using 
other rescue tools due to time 
or space issues – or that several 
rescue tools are needed parallel, 
as a backup.”

Adrian Hartwig
Platoon Leader

Fire Brigade Dortmund

SP 60

Safety cushions are frequently 
used together with rescue lad-
ders to provide an extra meas-
ure of safety.”

SP 25 SP 16

The maximum useful life
of safety cushions is 

15 years.

METRES –

sec.

FACTSPSICOLOGIA
O círculo azul: como pode a psicologia 
ajudar quando é usada uma almofada de 
salto para resgate

Professor Horst Schuh 
Psicólogo

Ser resgatado com uma almo-
fada de salto é uma condição 
extrema que envolve o medo 
pela própria vida. O equipa-
mento de resgate deve, portan-
to, exercer um efeito psicoló-
gico positivo sobre a(s) pes-
soa(s) a ser(em) resgatada(s). 
Isto é conseguido, por exem-
plo, com o círculo azul dese-
nhado pelo psicólogo Prof. 
Horst Schuh.

Professor Schuh, desenvolveu 
o círculo azul para as almofadas 
de salto há mais de 15 anos. O 
que levou nessa direção?

Fui professor de psicologia na 
Universidade Federal. Como ofi- 

A solução tornou-se clara desde 
o início?

Não, trabalhei sobre um imenso 
número de soluções possíveis. 
Depois disso foram conduzidas 
experiências cognitivas. Para o 
efeito posicionámos várias almofa-
das e testámos vários desenhos. 
Cedo se tornou evidente que o 
círculo azul era a melhor solução.

Qual foi o fator decisivo para 
adoção do círculo azul? 

Três fatores foram importantes 
para mim desde o início: Enfo-
que, perceção e estética. As for-
mas estéticas geram confiança. 
Objetos com um desenho clara-
mente percetivo tendem a ate-
nuar medos e criam sentimen-
tos de segurança nos humanos. 
No que concerne o enfoque, o 
aspeto decisivo é ser capaz de 

ver a
superfície 
de impacto do salto mesmo em 
condições difíceis. A cor azul sugere 
também água e sabemos, da nossa 
experiência, que saltar para água 
não é um perigo maior.

Refere perceção clara e concen-
tração, mas será que outras 
superfícies de impacto para salto, 
não devem também refletir estes 
princípios?

Sim, numa primeira abordagem. 
Contudo, o desenho do círculo azul 
com um núcleo em azul pálido 
conduz as pessoas a focarem mais o 
centro, enquanto outras conceções 
podem também enfatizar as áreas à 
volta dos extremos. O círculo azul 
oferece uma maior perceção e 
impressão, enquanto uma retícula 
pode parecer menor.

O que é especialmente importante 
para os Bombeiros para posicio-
narem as almofadas de salto?

Em termos técnicos, a iluminação no 
local de posicionamento das almofa-
das de salto é sempre um fator 
importante, pois só uma almofada de 
salto bem visível pode inspirar con-
fiança. O contacto interpessoal é 
também certamente decisivo. As 
comunicações devem ser curtas 
e precisas.

Três dicas de um psicólogo, 
para endereçar uma pessoa 
em perigo de salto

Mostrar empatia: dar a saber 
à(s) pessoa(s) que entende o 
medo que sente(m). 
Guiar e instruir: eleger as suas 
próprias palavras para comu-
nicar com clareza e precisão.
A mistura é uma constante: 
quanto mais instável for a 
situação, mais orientações e 
menos comunicação pessoal, 
serão necessárias.

1.

2.

3.

cial   do exército na reserva e 
psicólogo militar nos Balcãs e no 
Afeganistão também eu tive expe-
riências em situações extremas. 
Conhecia também outros fabrican-
tes envolvidos com outros projetos 
nesta área. O que procurávamos 
era desenvolver uma nova super-
fície de impacto para salto que 
pudesse acalmar as pessoas a 
serem resgatadas e representasse 
um elemento de confiança .
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Segundos: Tempo máximo necessá-
rio para posicionar uma almofada de 
salto pequena SP16) com um cilindro 
de ar comprimido 6l @ 300 bar.

“Sabia 
que ...

Uma pessoa pode ser salva 
com uma almofada de salto 
moderna a cada 10 segundos, 
período que corresponde ao 
tempo médio necessário à 
recuperação da almofada. 

Sempre que as equipas de resgate possam chegar ao 4º andar com 
uma escada portátil e até aproximadamente ao 8º andar com uma 
autoescada, elas podem todavia salvar pessoas recorrendo a 
almofadas de salto mesmo a partir do 20º andar.

”Almofadas de Salto
são usadas como um equipamento 
de resgate quando este não é 
possível ser feito pelos Bombeiros 
recorrendo a escadas portáteis, às 
escadas do edifício ou quando 
estas possam levar muito tempo.”

Peter Bachmeier 
Presidente do Grupo de 

Trabalho Prevenção Incêndios 
e Proteção Riscos

“Nós usamos as Almofadas de 
Salto como uma “ferramenta-
de-último-recurso”, ou seja, 
quando não existe qualquer 
outra possibilidade de usar 
outros meios devido à falta de 
tempo ou inexistência de espaço 
– ou ainda porque são necessá-
rias outras ferramentas de resgate 
em paralelo como segurança.”

Adrian Hartwig 
Comandante Pelotão

Bombeiros Dortmund

SP 60

As almofadas de salto são 
usadas frequentemente em 
conjugação com autoescadas 
para criarem medidas de 
segurança adicionais. SP 25 SP 16

Longevidade
de uma almofada de salto:

15 anos.
 

METROS –
Tão alto como o edifício da Sydney 
Opera House: A altura máxima 
para salto tornada possível pelo 
maior fabricante do mundo de 
almofadas de salto. 

seg.

FACTOS

máxima 

QUANTAS PESSOAS SÃO

NECESSÁRIAS
PARA CADA FERRAMENTA?



Missões Seguras – em Todo o Mundo

Deployment of Vetter safety cushions

Da Rússia ao Chile, da Papua ao México, do Polo Norte à África do Sul, as Corporações de Bombeiros 
confiam nas almofadas de salto da Vetter. Estamos em casa, em mais de 50 países.

As almofadas de salto da Vetter podem ser montadas sem demora, em situações onde o espaço é 
limitado no local onde devem ser posicionadas ou quando as autoescadas não conseguem operar na 
fachada dos edifícios. A conjugação destes dois tipos de equipamentos acrescenta valor às medidas de 
segurança. Rápidas na instalação e fáceis de transportar, mesmo quando insufladas – as almofadas de salto 
SP16 e SP25, podem com facilidade ser deslocadas para as traseiras de edifício ou para o jardim. Mesmo 
resgates até ao 20º andar não constituem já um problema, com a SP60. As nossas almofadas de salto são 
uma solução confiável, quando é necessário, inclusivamente, resgatar bombeiros encurralados.
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Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A
Abrunheira ∧ 2710-141 SINTRA
T. +351 219 154 600

DELEGAÇÃO NORTE: 
Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23
Barca  4475-251 MAIA
T. +351 229 477 850
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