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A MACA 
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PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR A STR II

CONHEÇA A SUA NOVA MACA ENVELOPE
A nova maca envelope versátil STR II é a solução ideal para transporte e 

resgate de vítimas em locais confinados, de difícil acesso, durante 

resgates verticais urbanos, rodoviários, marítimos e em áreas remotas. O 

seu novo sistema duplo de segurança, o DSS Double Safety System, 

oferece total confiança em manobras verticais extremas. A nova STR II 

possui abas de proteção nos pés e na cabeça que permitem o arraste sem 

comprometimento e sem oferecer risco à vítima (usuário). Os seus 39 

metros de fitas planas incorporadas envolvem o corpo do usuário e dão a 

sensação de segurança necessária em momentos de resgate. Além 

disso, possuem cores diferentes que facilitam o uso do resgatista (fitas 

azuis para suspensão, fitas pretas para envelopamento e fitas amarelas 

para fixação da vítima). O novo modelo conta, ainda, com 6 fivelas de 

engate automático (com rastreabilidade independente - serial number) 

que são mais rápidas e fáceis de ajustar, exclusivo sistema I-STR para 

fixação de pranchas rígidas (universal, para todos os modelos de 

pranchas) que garante imobilização da coluna em casos de suspeita de 

fraturas, suportes para os pés com regulagem independente, 6 alças para 

transporte terrestre removíveis e mochila de transporte impermeável e 

ergonômica com bolso para acessórios e alça para içamento.

Ajuste de fita para

prancha de resgate

Adjusting strip

for rescue board

Ajuste de la cinta

para tabla de rescate

Ajuste de fita para

prancha de resgate

Adjusting strip

for rescue board

Ajuste de la cinta

para tabla de rescate

01 Maca STR II Envelope Versátil;
01 Mochila impermeável para transporte;
06 Alças removíveis para transporte terrestre;
01 Fita para embalagem da maca;
02 Mosquetões em aço;
01 Manual de instruções.

COMPONENTES:
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CARACTERÍSTICAS
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Ajuste de fita para

prancha de resgate

Adjusting strip

for rescue board

Ajuste de la cinta

para tabla de rescate

Aba protetora ajustável na 
cabeça

Aba protetora ajustável nos pés

Fitas amarelas: fixação da vítima 
e da prancha rígida na maca

Fitas azuis: içamento e 
suspensão da maca

Fitas pretas: envelopamento 
da maca

Pedais independentes e 
ajustáveis

Alças de transporte 
removíveis

Fivelas de engate rápido com 
serial number individual

Barras em aço inox:  
Sistema ‘‘NO 
PRESSURE’’

Fitas azuis: içamento e suspensão
da maca

ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

Comprimento da maca 
aberta:

Comprimento da maca 
enrolada:

Largura da maca aberta:

Largura da maca enrolada:

Peso da vítima (usuário):

Estatura da vítima (usuário):

Peso da maca:

Peso total da maca com
a mochila e acessórios:

Cor:

Garantia:

0,35 x 0,92m

2,40m

0,30m

0,90m

0,90m

50 - 120kg

1,40 - 2,10m

8,5kg

10kg

Preta/Laranja

3 anos

Dimensões da mochila:
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UTILIZAÇÃO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA MACA STR II

A maca deve ser utilizada somente por profissionais 

treinados e capacitados. A STR II é uma maca de transporte 

por arraste ou içamento vertical que não promove a 

imobilização. Havendo suspeita de traumas, utilizar os 

equipamentos e acessórios adequados para realizar o 

resgate da vítima. O acesso até a vítima deve ser feito com a 

maca já aberta ou ainda enrolada, em seguida, deve-se 

preparar a maca para receber a vitima, fixar a vítima na maca 

por meio do cinto (fitas amarelas) e, por fim, fechar a maca 

regulando as fivelas automáticas de fechamento (fitas 

pretas) promovendo o envelopamento da vítima. A 

necessidade do uso do pedal regulável deve ser avaliada de 

acordo com a análise da ocasião e do cenário. O içamento 

vertical ou ancoragem de cordas para o transporte devem 

seguir as instruções contidas neste manual.

Pág.: 03

ATENÇÃO!
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MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA MACA STR II

A mochila de transporte da maca STR II é fabricada em PVC 
1000, material super resistente. Facilitando o transporte da 
maca, a mochila possui, ainda, alças para içamento vertical, 
compartimento frontal para armazenamento de materiais, 
acolchoado nas costas e alças para garantir mais conforto 
na hora de transportar a maca em situações de resgate, 
além de ser impermeável.

Pág.: 04

MOCHILA DA MACA

FÁCIL TRANSPORTE
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ABRINDO A MACA 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA MACA STR II

Abra a mochila;

Vire a mochila para baixo e retire a maca;

Solte a fita que prende a maca;

Desenrole a maca;

Dobre a placa pelas laterais para ela perder o formato 
‘‘enrolado’’.

Pág.: 05

1

2

3

4

5

PARA ABRIR A MACA, SIGA OS PASSOS A SEGUIR:
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FIVELAS DE ENGATE RÁPIDO

AGILIDADE NO RESGATE E RASTREABILIDADE

DO EQUIPAMENTO COM NÚMERO INDIVIDUAL  

As seis fivelas de engate rápido contidas na maca STR II agilizam as operações de resgate, 
facilitando e otimizando o tempo da operação para que a vítima seja envelopada o mais rapidamente 
possível e com segurança.
Cada par de fivelas automáticas possui um número individual de identificação que facilita a 
rastreabilidade do equipamento em caso de necessidade.

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

00001 - Nº individual da fivela
      10 - Lote de fabricação 
      16 - Ano de fabricação

Logotipo do fabricante

Resistência da fivela

00001 - Nº individual da fivela
      10 - Lote de fabricação 
      16 - Ano de fabricação

Para fechar a fivela:
encaixe uma na outra

Para abrir a fivela:
aperte as travas laterais 

e puxe para abrir

18kN 000011016

000011016

Marcações das fivelas:
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PEDAL 

A maca STR II possui pedais independentes e ajustáveis que 
garantem mais conforto para a vítima em situações em que a 
maca esteja em suspensão vertical. O uso ou não do pedal 
deve ser avaliado pelo resgatista, levando em consideração a 
situação do cenário do resgate.

PEDAL 

AJUSTÁVEL E INDEPENDENTE

Colocando o pedal 
na vítima:

Coloque os pedais nos 
pés da vítimas

Para ajustar o pedal:
Puxe a fita indicada 

com as setas até ficar justo
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ABAS PROTETORAS AJUSTÁVEIS

A maca STR II conta com duas abas protetoras ajustáveis. Uma na cabeça e outra nos pés da 
vítima. A função dessas abas é, justamente, proteger a vítima e aumentar a eficiência do resgate, 
pois evita que objetos entrem na maca causando qualquer tipo de problema na operação.

Para fechar e ajustar a aba, puxe-a pela
fita indicada no desenho acima

Para soltar a aba facilmente, basta 
puxar a fita indicada no desenho acima

MAIS SEGURANÇA PARA A VÍTIMA E A MACA
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CÓDIGO DE CORES DAS FITAS

Ainda para facilitar e agilizar as operações de resgate, a maca STR II conta com um novo código de 
cores para as fitas, onde cada cor representa uma função de utilização, reduzindo, assim, a 
possibilidade de erro na utilização das fitas da maca em uma operação de resgate.

CADA COR REPRESENTA UMA OPERAÇÃO

Fixação da vítima

Içamento/Suspensão

Envelopamento

COR UTILIZAÇÃO
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FIXANDO A VÍTIMA NA MACA

Com a maca preparada para receber a vítima, coloque-a sobre a maca, na altura indicada no desenho 
abaixo (1), suba as duas fitas inferiores entre as pernas da vítima e conecte com as fitas superiores, 
passando-as sobre a cabeça da vítima (2), encaixando as duas partes da fivela automática (3). Regule 
as fitas inferiores puxando a fita da fivela. Coloque as fitas de fixação dos pés na vítima, regule as fitas 
puxando a fita da fivela. A fita deve ser colocada no pé oposto onde a fita é fixada.
Regule as fitas de fixação dos pés puxando a fita da fivela – os joelhos devem ficar levemente dobrados. 
Se um dos pés ou pernas estiver lesionado pode ser utilizada uma só fita de fixação de pé. Feche a 
maca conectando as duas partes das fivelas das fitas planas. Estas fitas devem ser bem reguladas para 
dar rigidez ao equipamento, mas a fita do tórax não deve impedir uma respiração eficiente da vítima.

USE AS FITAS AMARELAS PARA FIXAR A

VÍTIMA  NA MACA

1 2 3
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FIXANDO A PRANCHA E VÍTIMA NA MACA

Com a vitima já imobilizada na prancha rígida, é necessário preparar as fitas do cinto antes de 
colocá-la na maca para evitar que fiquem abaixo da prancha rígida ao colocá-la dentro da maca (1).  
Destaque o velcro das fitas paralelas (2) e movimente a fita superior para cima da maca (3), 
movimente a fita central que possui as etiquetas TASK e o código do produto em direção à placa 
metálica que faz a ancoragem na placa da maca. O engate da fivela deve ficar na extremidade desta 
fita. Regule a fita inferior que faz o fechamento das pernas levando a fivela na extremidade da fita e 
posicione cada fita na lateral da maca. Utilizando técnicas padronizadas, coloque a prancha rígida 
na maca, centralizando nas laterais. O alinhamento longitudinal deve tomar como referência a fita de 
içamento horizontal dos pés, onde a prancha deve estar alinhada neste ponto. As fitas devem ser 
passadas pelas laterais da maca (4), passando por cima da perna e voltando a ser passada na 
lateral. Cruze as fitas e conecte as fivelas automáticas no engate (5). Ajuste as fitas para manter a 
prancha fixada com a vítima na maca. O uso do pedal depende do tipo de prancha utilizada, 
pranchas vazadas permitem a passagem dos pedais. Por fim, envelope a maca (fitas pretas) e 
ajuste para manter a maca estável e promover a segurança da vítima.

USE AS FITAS AMARELAS PARA FIXAR A

PRANCHA E A VÍTIMA  NA MACA

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016
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FIXANDO A PRANCHA E VÍTIMA NA MACA

USE AS FITAS AMARELAS PARA FIXAR A

PRANCHA E A VÍTIMA  NA MACA

Confira abaixo como devem ficar a prancha e a vítima, presas à maca. Certifique-se que as fitas 
foram passadas pelos locais corretos para garantir a total segurança da vítima.
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TRANSPORTANDO A VÍTIMA

TRANSPORTANDO A VÍTIMA POR ARRASTAMENTO

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

As duas fitas de içamento devem ser conectadas por meio de um mosquetão a uma das alças de 
transporte. Caso o arraste seja feito por dois resgatistas tracionando a maca, elas podem ser 
utilizadas separadamente. As fitas de içamento também podem ser conectadas ao cinto do 
resgatista. Todas as outras fitas devem ficar dentro da maca.

TRANSPORTANDO A VÍTIMA NA HORIZONTAL (VÁRIOS RESGATISTAS)

As alças de transporte removíveis devem estar fixadas na maca nos pontos determinados através 
da laçada tipo boca de lobo. Utilize as alças para levantar a maca.

TRANSPORTANDO A VÍTIMA NA HORIZONTAL (POR TIROLESA)

Com três polias: As fitas de içamento devem ser soltas dos elásticos fixadores. Nas duas fitas de 
içamento por tirolesa que ficam na linha dos ombros e dos pés, utilizar os olhais de ancoragem  
inferiores (costurados na fita). As duas fitas próximas do quadril da vítima, no meio da maca, devem 
ser conectadas juntas por meio de um mosquetão e uma polia. As fitas de içamento dos ombros 
usadas para tirolesa devem ser conectadas a uma polia simples por meio de um mosquetão. As fitas 
dos “pés” devem passar pelo mesmo processo. As três polias devem ser conectadas à corda da 
tirolesa. Um cordim deve ser conectado aos três mosquetões das polias e, finalmente, preso ao 
mosquetão da fita de tração, para as polias serem puxadas simultaneamente. Todas as outras fitas 
devem ficar dentro da maca. O controle de descida ou subida da maca pela tirolesa deve ser feito 
pela fita de içamento vertical.
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TRANSPORTANDO A VÍTIMA

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

Com uma polia dupla em linha: As fitas de içamento devem ser soltas e esticadas na lateral da maca. 
Unir a fita na linha da cabeça, central e a dos pés, com o uso do mosquetão que acompanha a maca, 
conectá-lo nos olhais de ancoragem superiores (nas extremidades da fita), seguindo a sequência 
cabeça, meio e pés, ou pés, meio e cabeça, desta forma, mantendo as fitas organizadas evitando a 
sobreposição dos pontos de ancoragem. Repita a operação do outra lado da maca com as três fitas.
*IMPORTANTE: Os olhais costurados são os únicos pontos apropriados de fixação para controle 
de descida e subida da maca.

TRANSPORTANDO A VÍTIMA NA HORIZONTAL (POR TIROLESA)

IÇANDO A VÍTIMA NA VERTICAL (VÍTIMA NA POSIÇÃO VERTICAL - EM PÉ)

As duas fitas de içamento vertical devem ser conectadas à corda que vai fazer o içamento por meio 
de mosquetão. Desta forma, a maca já está apta a ser içada. Todas as outras fitas devem ficar dentro 
da maca presas por seus elásticos. Utilizar os olhais de ancoragem posicionados na extremidade. 
Nas fitas de içamento vertical existem outros dois pontos mais abaixo. Ao utilizar estes pontos, 
recomendamos o uso do Suspensor.

IÇANDO OU TRANSPORTANDO A VÍTIMA NA VERTICAL (VÍTIMA NA 

POSIÇÃO HORIZONTAL - DEITADA)

Conecte através de mosquetão a fita longa dos ombros do lado direito com as fitas de içamento do 
meio da maca e também a fita longa dos pés do lado direito. Faça o mesmo procedimento para as 
fitas de içamento do lado esquerdo, sendo que cada lado vai utilizar um mosquetão. Os dois 
mosquetões devem ser conectados à corda ou ao cabo do sistema de movimentação. A maca vai 
ficar na posição adequada automaticamente (cabeça levemente mais alta). Na movimentação 
horizontal deve ser utilizado um cabo guia para que a maca não fique girando durante a ascensão.
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STEF – SISTEMA TÉCNICO DE EQUILIBRIO FÁCIL 

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

www.taskbr.com  |  SAC: +55 (15) 3034-8000  |  task@taskbr.com  
W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA – ME  |  CNPJ: 10.967.528/0001-98

Para esta manobra são necessários 5 
metros de corda semi-estática, polia 
blocante (ou bloqueador de corda ou 
descensor compatíveis com a corda 
utilizada), 1 placa de ancoragem e 1 
mosquetão.  
As duas fitas de içamento vertical 
localizadas na cabeceira da maca devem 
ser unidas por um mosquetão conectado 
à placa de ancoragem. As duas fitas 
menores para movimentação por tirolesa 
localizadas nos pés devem ser unidas 
por um mosquetão que receberá a polia 
blocante, bloqueador de corda ou 
descensor com uma corda semi-estática 
já montada. Uma corda semi-estática de 
cinco metros que será montada vai ser 
conectada a sua ponta nas duas fitas de 
tirolesa do meio da maca por meio de mosquetão. Uma das pontas da corda irá passar por dentro 
de um mosquetão instalado na placa de ancoragem e será conectada às fitas de içamento vertical 
situadas no meio da maca. Através do tracionamento da corda de cinco metros na polia blocante, 
bloqueador de corda ou descensor será possível fazer a regulagem do ângulo que se deseja.
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CUIDADOS

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

As operações que implicam a utilização do presente equipamento são perigosas, portanto é 
importante que seus usuários estejam familiarizados e conheçam sua capacidade de desempenho 
seguro e suas limitações. A falta de leitura e perfeito entendimento das instruções de uso 
obrigatórias constantes nesse manual poderá levar os usuários do equipamento à morte ou 
ferimentos graves. O presente equipamento somente poderá ser utilizado por profissionais 
competentes. Treinamento específico é necessário para a utilização correta do presente 
equipamento no campo de operações a que se destina. Os usuários deverão ler completamente e 
entender todas as instruções do fabricante antes do uso do presente equipamento.

ESTEJA QUALIFICADO PARA UTILIZAR O EQUIPAMENTO

Os usuários do presente equipamento assumem integralmente todos os riscos e responsabilidades 
por acidentes com danos, lesões ou mortes provocados por uma utilização incorreta, indevida ou 
não permitida pelo fabricante do equipamento. É de suma importância que antes de sua utilização 
em uma situação de resgate, alguém devidamente capacitado e treinado esteja coordenando a 
utilização da maca STR II.

RESPONSABILIDADE
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ARMAZENAMENTO E HIGIENIZAÇÃO

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

A maca STR II deverá ser armazenada, acondicionada em sua mochila em local seco, protegido de 
radiação UV, quimicamente neutro, ventilado e em temperaturas não superiores a 50 C°.
A maca STR II poderá ser lavada, quando necessário, com água em temperatura ambiente (cerca 
de 30 C°) e sabão eutro. Deve secar naturalmente, em local ventilado e à sombra.

GUARDANDO A MACA

FIQUE ATENTO
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Com o equipamento no piso todas as fitas devem ser colocadas para dentro da maca. As fivelas não 
devem ser conectadas (isto agiliza no procedimento de colocação da próxima vítima na maca). 
Inicia-se o enrolamento da maca pelo “pé” dela, podendo ser utilizado o joelho como apoio sobre a 
maca, segurando-a bem enrolada. Após enrolar, prenda com a fita apropriada para segurá-la 
enrolada. Esta fita tem regulagem para que a maca fique bem presa. Guarde a maca na mochila. 
Guarde os mosquetões e as alças de transporte na bolsa da mochila.
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ACESSÓRIOS E COMPATIBILIDADE

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

18kN 000011016

000011016

Antes de utilizar a maca STR II é importante verificar a sua compatibilidade com as técnicas de 
movimentação vertical em que será aplicada e seus dispositivos específicos e com relação ao seu 
emprego em conjunto com demais dispositivos ou sistemas de movimentação. A vítima fica segura 
durante o içamento por um sistema de segurança de fita de fixação rápida (cinto), que também 
encontra-se acoplado à placa de polietileno. Portanto, a vítima permanece a todo tempo segura, 
independentemente da posição vertical ou horizontal da maca STR II durante a operação. A fixação 
de cada pé da vítima será feita de forma independente. Caso a vítima tenha uma lesão em um dos 
pés ela ficará apoiada no pé sadio durante o içamento da maca STR II na posição vertical. A maca 
STR II pode receber equipamentos de imobilização de coluna vertebral tipo “ked”, e outros 
equipamentos de imobilização como colar cervical, bloco de cabeça, prancha longa e talas. A maca 
STR II está apropriada para remoções de vítima por arraste. Todavia, será necessária uma 
avaliação sobre as condições de irregularidades ou obstruções do piso e da possibilidade de 
agravamento do tipo de lesão sofrida pela vítima. Para os deslocamentos terrestres o transporte da 
vítima na horizontal com a maca STR II poderá ser realizado por até 6 (seis) resgatistas e, no mínimo 
4 (quatro) resgatistas, utilizando as alças laterais de transporte removíveis.

Prancha Rígida Bloco de Cabeça Suspensor
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CONTROLE DE INSPEÇÃO DA MACA

OBSERVAÇÕES

LOTE: ___________________________________________________

DATA DE FABRICAÇÃO: ___________________________________

OBSERVAÇÃO DATA INSPETOR RESPONSÁVEL

DATA DA 1ª UTILIZAÇÃO: 

USUÁRIO: -

-

IDENTIFIQUE SUA MACA: TX-0039         TX-0040
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