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Depois de ter lido algumas análises a rampas decidi-me por trocar a que tinha instalada 
no meu arco, mais apropriada para competição do que para caça, pela nova Ripcord 
Code Red. É uma rampa drop away, o que significa que quando se dispara, o braço da 
rampa cai para não interferir no voo da flecha. 
É uma evolução da antiga Ripcord. Segundo o fabricante melhoraram o travão que 
impede a rampa de ressaltar quando se dispara, e tanto o braço da rampa como o 
retentor superior estão revestidos por um polímero de cor vermelha que funciona como 
silenciador. A flecha, quando se arma o arco, desliza no braço sem sacões e de forma 
completamente silenciosa. 
 

• A montagem no arco. 
 
A montagem da rampa é do mais fácil que há. Rampa de encontro aos orifícios de 
montagem do punho, anilha no parafuso, aperta-se até estar em posição, nivela-se para 
que fique na perpendicular com o punho e dá-se o aperto final. Costumo usar adesivo 
dupla face entre o punho e qualquer acessório que monte no punho com carácter 
permanente. Se algum parafuso se desapertar o adesivo estilo “cola cientistas ao tecto” 
mantém-no no sítio.  

 
Imagem  1 - A montagem no arco 

O primeiro passo já está. 



 

• Afinação 
o Afinação vertical.  

 
Com o braço da rampa na horizontal desaperta-se o parafuso de afinação vertical e subo 
o corpo da rampa até o braço, na posição baixa, ficar a cerca de 2 mm da base da janela 
do arco e volto a apertar.  

 
Imagem  2 - Afinação vertical 

 
Ponho uma flecha na rampa e armo-a para verificar o nock-point. A ponta da flecha 
aponta inequivocamente para o céu! Há que mexer no nock point – neste caso subi-lo. 
Depois de feito e verificado este ajuste, vejo que a flecha fica montada mais alto que na 
maioria das rampas, cerca de 5 a 6mm. A título ilustrativo, com a flecha na rampa armada 
a flecha fica por cima dos buracos para os parafusos no punho. 
 

 
 



o Acerto do drop away. 
 
A Ripcord vem com um pequeno acessório que permite que a queda da rampa seja 
afinada por uma só pessoa. Trata-se de uma pequena braçadeira em forma de bola de 
rugby que permite abraçar o cabo descendente do arco e o cabo que comanda a queda 
do braço da rampa. 

 
Imagem  3 - Braçadeira para fixação do Drop-away 

 
- Um truque para facilitar a montagem: antes de a montar na corda, apertar a  
braçadeira completamente. Isto faz com que a porca de aperto entre completamente 
dentro do corpo de plástico e permite alinhar as duas metades com mais facilidade. 
 
Monta-se no cabo descendente do arco (é o cabo mais perto do corpo) e, no caso do meu 
arco, na posição mais chegada possível ao separador de cabos. Depois de por o cabo de 
armar e apertar ligeiramente a peça (não é preciso um grande aperto) arma-se o arco e 
ao desarmar verifica-se se o braço caiu. Se não caiu puxa-se o cabo da rampa cerca de 1 
cm e repete-se a operação até que a rampa caia quando se desarma o arco. Folga-se um 
pouco e verifica-se outra vez.  
O que se pretende é que a rampa seja desarmada só na parte final da puxada, quando o 
arco está “ancorado” e pronto para disparar. Quando se conseguir este ponto de 
equilíbrio, aperta-se a braçadeira de modo a que os cabos não cedam, mas sem 
esborrachar a braçadeira. Não cortar o excesso de cabo! 
 



o Afinação horizontal. 
 
Há duas afinações horizontais.  
A rampa pode ser colocada em três posições diferentes no braço da rampa, e para uma 
afinação mais precisa e sempre necessária, deslocando horizontalmente o conjunto 
braço/rampa. 
 

 

Imagem  4 - Ajuste lateral no corpo da rampa 
 

Imagem  5 - Ajuste lateral no braço da rampa 

 
Com uma flecha na corda e na rampa, desaperto o parafuso de afinação horizontal, para 
que a flecha fique no alinhamento da corda.  
Aqui surgiu um pequeno problema. O retentor superior que impede que a flecha caia da 
rampa se virarmos o arco mais de 90º bate no separador de cabos do arco. É preciso 
desmontá-lo e montá-lo numa posição mais avançada. O corpo da rampa dispõe de três 
posições para efectuar esta operação. 
 
A afinação faz-se deslizando para a esquerda ou para a direita o conjunto braço/ rampa. 
Existe uma escala no corpo da rampa para permitir a afinação, mas como se sabe, a 
afinação horizontal das rampas é em muitos casos uma questão de um ”pêlo” para a 
direita ou para a esquerda e a escala não dá uma indicação precisa. O parafuso tem que 
ser desapertado o mínimo possível sob risco de se perder tudo o que foi feito até ao 
momento. Neste ponto, as rampas de competição levam a melhor.  
Pode-se usar um lápis de cor branco para facilitar esta afinação e tornar mais visíveis as 
referências. 
 
Não há atalhos nem truques que permitam encurtar o tempo de afinação, e procede-se 
como para as restantes rampas:  
Tiros a 7-8 metros, afina-se até agruparem,  
Tiros a 15 metros afina-se até agruparem, e assim sucessivamente até à nossa distância 
máxima de tiro. 
 
Depois de feita a afinação horizontal, deve-se verificar de novo o drop away, que pode ter 
ficado ligeiramente desregulado com esta afinação e então corta-se o excesso de cabo e 
dá-se um aperto final em todos os parafusos.  
 
Rampa afinada.  



 
Imagem  6 - Aspecto final com a rampa montada e afinda 
 
 

o Conclusão 
 
Montagem:  
- Fácil 
 
Tempo de montagem:  
- Aproximadamente 20 minutos. 
 
Afinação:  
- Vertical e drop away: aproximadamente 20 minutos 
 



Preço:  
Em linha com as rampas do mesmo tipo. 80 e poucos euros, mas como todo o material 
que vem dos Estados Unidos depende do câmbio do dólar, que não tem andado famoso 
para o nosso lado. 
 
Prós:  
- Montagem e afinação fácil. 
- Rápida 
- Silenciosa 
- Braço sem ressaltos. 
 
Contras:  
- O braço da rampa tem um bocado de tecido colado. Serve para silenciar ainda mais o 
armar da flecha. Como tecido que é, deve apresentar um desgaste rápido e não é 
fornecido nenhum suplente na embalagem. 
- Não são fornecidas chaves Allen para a montagem/afinação (são necessárias 3 chaves). 
 
Recomendação de compra: 
- Vale o dinheiro que se paga  
 
 
Observações: 
- No caso particular do meu arco – Bowtech Destroyer 350 – a rampa fica numa posição 
mais alta que o normal, mas a precisão do tiro não é prejudicada, apesar de ter que se 
mexer no nock-point. 
 
 
- Sugestão: ter à mão chaves Allen individuais para fazer afinações. Muitas vezes os 
arcos ou os acessórios já montados não permitem a utilização dos jogos de chaves que 
todos nós temos e utilizamos em 99% dos casos, e aí temos mesmo que desmontar a 
rampa. 
 


