
APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos 

Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Comba-

te a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  

Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  

•  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incên-

dio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate 

Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mer-

gulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Flo-

restal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terres-

tre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  

•  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  

•  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  

Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espa-

ço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Com-

bate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equi-

pamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço 

Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate 

a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento 

Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  

•  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  

•  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  

Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Mane-

quins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Res-

gate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço 

Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de 

Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Vei-

cular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confi-

nado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Trei-

namento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  

•  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  

Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  

Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  
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Kits/ Bolsas

Modelo: Bolsa RG 200

Modelo: Bolsa RG 300

Modelo:
Bolsa RG 100

Modelo:
Bolsa RG 192

Modelo: Bolsa oxigenoterapia

Bolsas e kits para acondicionamento e transporte de equipamentos do socorrista, possui bolsos internos e compartimentos para acomodação de instru-

mentos, confeccionada em nylon.

Prancha para imobilização confeccionada em polietileno moldado ou madeira completamente transparente a raios x, o que permite radiografar pacientes 

sem removê-los. suporta aproximadamente 130 Kg. Projetada para o transporte manual de vitimas de acidentes. Rígida, leve e confortável. Possui pega-

dores amplos para facilitar o uso com luvas.

Modelo Dimensões: Cores

Bolsa RG 200 - Azul e Laranja

Bolsa RG 300 60cm x 40cm x 30cm Azul / Laranja

Bolsa oxigenoterapia - Verde

Bolsa RG 100 70cm x 40cm x 15cm Azul

Bolsa RG 192 - Laranja

Imobilização

Acompanha cinto de nylon com a
fivela de engate rápido

Acompanha cinto de nylon com a
fivela de engate rápido

APH

www.resgatecnica.com.br
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Equipamentos Complementares

Colar Cervical Ambu 16x1 Colete de Imobilização Dorsolombar

Imobilizador de CabeçaTala de Tração de Fêmur

Desenvolvido para auxiliar na manutenção do alinhamento neutral, pre-

venção do desvio lateral e flexão anterior/posterior e extensão da es-

pinha cervical durante o transporte ajustável em 04 tamanhos adultos 

diferentes em uma única peça.

Colete de imobilização dorsolombar, destinado às vítimas de trauma 

que precisam ser imobilizadas em posição sentada confeccionado em 

nylon lavável e impermeável com acabamento em vinil. Disponível na 

versão infantil.

Composto de 05 peças (uma base, dois tijolos, uma testeira e uma 

queijeira), além de tiras de polipropileno.

Destinada à imobilização provisória de ossos longos das extremidades 

inferiores. Constituída de uma tala de alumínio tubular com 16mm de 

diâmetro e 02 sistemas de trava com superfície recartilhada que possi-

bilita a regulagem do comprimento.

Máscara Pocket
Confeccionada em material siliconizado durável, moldável a boca e nariz, simultaneamente, com vál-

vula de retenção de fluxo para não permitir a passagem de secreção ou ar da vítima para o socorrista, 

elástico para manter a máscara fixada ao paciente. Acompanha estojo para proteção e acondiciona-

mento da máscara, fabricado em plástico rígido.

Modelo Opicional Cores Tamanho

Máscara Pocket Válvula de o2 Transparente Único - Adulto/Infantil

04
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Ventilador Pulmonar
Ventilador/reanimador pulmonar mecânico com automatismo pneumá-

tico, ciclado a tempo, limitado a pressão desenvolvido para o atendi-

mento básico de suporte à vida nas rotinas do pré-hospitalar e resgate. 

É também utilizado em procedimentos de ressucitação cardio-pulmo-

nar e fisioterapia respiratória.

Possui apenas um controle: o de freqüência respiratória. Não magnetizável, é utilizado no túnel 

de Ressonância Magnética. Possui inspiração manual que possibilita atuar na freqüência e na 

relação I:E facilitando a adaptação do paciente e permitindo sua utilização em procedimentos 

de ressuscitação cardio-pulmonar - RCP.

Modelo Dimensões Peso Acompanha o aparelho Registro ANVISA

VLP 2000E
145 x 35 mm

(cilíndrico)
240g

7,5kg Traquéia com 60 cm de comprimento 22x22 mm Válvula sem reinalação Tubo flexível de 2,0 
metros com rosca padrão para oxigênio; Abraçador; Bolsa de nylon; Manual do usuário; Certificado 5 

anos de garantia.
80015660003

www.resgatecnica.com.br
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Ventilador Pulmonar VLP 4000E

Ventilador VLP 6000 Pediátrico

Ventilador pulmonar mecânico, acionado pneu-

maticamente e ciclado a pressão. É indicado para 

ventilação assistida /controlada nas remoções 

de pacientes intra-hospitalar e extra-hospitalar, 

em prontos socorros e na fisioterapia respiratória 

(IPPV), casos de insuficiência respiratória aguda 

ou crônica, em procedimentos e transportes intra-

hospitalar (CTIs e prontos-socorros) e extra-hospi-

talar (em ambulâncias e helicópteros)

Com um design moderno, robusto e compacto, próprio para situações de emergência ou transporte de neonatos, prematuros ou a termo e crianças de 

até 10kg, seja intra ou extra-hospitalar, de fluxo contínuo, ciclado a tempo em ambas as fases, pressão limitada, com alarme de desconexão ou ausência 

de ciclo. Possui ainda, válvula reguladora interna, opção de concentração de oxigênio de 60% ou 100%, fluxômetro,chave liga/desliga, controles de tem-

po inspiratório e tempo expiratório, pressão máxima de via aérea e peep, manômetro analógico de -10 à 100 cm H2O e válvula de segurança.

Modelo Dimensões Peso Acompanha o aparelho Registro ANVISA

VLP 4000E 9 x 12 x 25 cm 1,8kg
Circuito de via aérea com micro-nebuliza-

dor (01 conjunto); Manual do usuário;
Certificado 5 anos de garantia.

80015660004

Modelo Dimensões Peso Acompanha o aparelho 
Registro 
ANVISA

VLP 6000
26,5x 19,5 x 

11,5 cm
1,9kg

Circuito de via aérea com micronebu-
lizador (01 conjunto);
Manual do usuário;

Certificado 5 anos de garantia.

80015660007
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Macacão para atendimento pré-hospitalar com proteção para patógenos

Desenvolvido especialmente para profissionais de resga-

te e primeira resposta. Material totalmente impermeável 

com barreira de proteção contra agentes patogênicos. 

Mantem o usuário protegido contra sangue, secreções e 

fluídos corporais de vítimas.

Modelo Tecido Cores
Peso por metro 

quadrado
Registros/certificados

Macacão
Trilaminado, camada externa em

poliéster fixada em lamina de
PTFE fixada em malha poliéster.

Laranja / Azul 
marinho

153 g/m²

Certificação NFPA 1999
ASTM F 903-03
ASTM D 3886
NBR 14142
NBR 14621

Equipamentos de proteção individual (E.P.I.)

Capacete Kask Socorrista
Projetado especificamente para aplicações de trabalho em altura e resgate. leve, compacto, confortável e bem ventilado, com 10 entradas de ar que 

fornecem refrigeração e ventilação eficiente. As entradas de ar na parte exterior estão equipadas com grade anti-intrusão feita de alumínio, que impede 

a entrada de detritos para dentro do capacete.

Modelo Cores Peso Registro / Certificações

PLASMA SSE HE00013 Branco 390g CE EN 397

Registro / Certificações

CE EN 166 - EN 14458

Acessórios:

Visor transparente Visor fumê Visor espelhado

www.resgatecnica.com.br
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Célula BREC

A Célula B.R.E.C (busca e resgate em estru-

turas colapsadas) é uma unidade desenvolvi-

da para atuar no atendimento de vítimas e ou 

operações em grandes desastres. Foi conce-

bida a partir da necessidade dos profissionais 

de resgate e salvamento.

Contém todos os equipamentos necessários 

que são utilizados em situações de grandes 

catástrofes, auxiliando também no transporte 

de multiplos insumos.

Quando aberto suas paredes se transformam 

em plataformas para viabilizar o descarrega-

mento dos equipamentos. Equipado com 

equipamentos destinados a busca resgate em 

estruturas colapsadas - desencarceramento

e estabilização veicular & resgate terrestre.

Todos os equipamentos permanecem devida-

mente armazenados e fixados em seus com-

partimentos, garantido a segurança e evitan-

do que sejam danificados no transporte.

RESGATE TERRESTRE
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Balão de Iluminação
Possui sistema de pressurização integrado (ventoinha interna); resistente a intempéries (ventos e chuvas), (desde que o tripé metálico esteja no suporte 

adequadamente fixado) Possui sistema de segurança que corta a alimentação elétrica caso a pressão interna do balão diminua; funcionamento com 

tensão de 220 V Possui diâmetro do envelope de 110 cm; apresenta pressão máxima interna de 3 mb. Peso de 10 kg

Modelo Acessórios Peso

Balão de Iluminação
Multstock

TRIPÉ METÁLICO do tipo telescópico; apresenta perfeita adequação à sus-
tentação do balão; fabricado em aço galvanizado, cromado ou inoxidável; 

resistente a ferrugem e a corrosão

Total com
tripé 26kg

Peso balão
10kg

Peso tripe
16kg

Altura de até 5m.

Forma Elíptica
tecido antichamas

Tripé Possui 04 
pontos de ajuste

www.resgatecnica.com.br
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Modelo Tecnologia Força de esmagamento/corte Peso

CC20 Core 68 / 6.9 (kN/t) 22.9kg

Torre de Iluminação

Cortador de Concreto CC20

Torre de iluminação móvel, composta de gerador com motor a diesel, torre telescópica de iluminação, montadas em carreta baú, insonorizada, para utili-

zação em locais onde exista dificuldades de instalação elétrica fixa como, mineração, construção civil de estradas e obras de arte, aeroportos, fiscalização 

policial móvel, corpo de bombeiros e defesa civil em áreas de emergência, etc.

Destinado ao corte de concreto, estruturas colapsadas, opera sem vibrações, o que impede o risco de um colapso secundário, com baixa geração de 

poeiras deixando assim uma grande visão do local a ser cortado, podendo trabalhar com ferramentas complementares para corte de rebarbas em locais 

de acessos restritos.

Podendo trabalhar com ferramentas complementares para corte de re-

barbas em locais de acessos restrito e partes metálicas,tais como os cor-

tadores 4007 e 4006.

Modelo
Capacidade de Iluminação

em Lumens:
Peso Motor Lâmpadas halógenas

Torre de Iluminação 400.000 lumens 780 kg Diesel 3 cilindros refrig. a água18HP 1800RPM 4 X 1000 W

10
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Estabilização Veicular e estruturas colapsadas
Um sistema para cada situação de resgate Holmatro PowerShore™ é um sistema de 

escoramento de emergência versátil e fácil de montar que proporciona uma rápida e 

fiável estabilização em cada situação de resgate. Não importa o tipo de operação com 

que se depare. Este sistema satisfaz qualquer necessidade de escoramento. Em todas 

as situações e envolvimentos, a estabilização com Holmatro Power-Shore™ evita mais 

danos a quem está encarcerado e cria rapidamente zonas seguras de trabalho para as 

equipes de resgate.

Um sistema para escoramento e elevação constituído por diversos componentes, le-

ves, totalmente compatíveis pelo seu sistema de encravamento por mola, Holmatro® 

PowerShore™ pode ser montado em pouco tempo. Com a ajuda dos diferentes tubos 

de extensão e acessórios, pode-se praticamente escorar qualquer objecto em diversos 

ângulos. A carga é suportada através de um sistema de bloqueio manual ou automático. 

Holmatro® PowerShore™

Potente
• Com cilindro de elevação hidráulico integrado com 

capacidade para 10 toneladas

Leve
• Simples de transportar mesmo para áreas de difícil 

acesso

• Montagem rápida e simples, permitindo também 

um posicionamento muito rápido

Seguro
• A carga permanece fixa através de um sistema de 

aperto com contraporca

Diversos campos de aplicação
• Desencarceramento de veículos

• Acidentes industriais

• Busca e resgate urbano

• Resgate através de escoramento

Tubos Extensores

Modelo
Capacidade

máxima de carga
Peso Diâmetro

Tubo Extensor SX1 100 / 10.2 (kN/t) 1,5kg 90mm

Tubo Extensor SX2 100 / 10.2 (kN/t) 1,9kg 90mm

Tubo Extensor SX10 100 / 10.2 (kN/t) 4,5kg 90mm

Tubo Extensor SX15 100 / 10.2 (kN/t) 6,4kg 90mm

Tubo Extensor Duplo FX 1 100 / 10.2 (kN/t) 1,4kg 90mm

www.resgatecnica.com.br
11



Acessórios

PLACA SUPORTE P/ 3 
CABEÇAS

Placa base de suporte 
- pode suportar até 03 

bases giratórias e engatar 
até 03 cintas tensionado-

ras, para criar um triângulo 
estável. Pesando 4,0 kg

CABEÇA DE SUPORTE 
EM VIGA 100MM

Cabeça para suporte de 
vigas / escora 100 mm 

- Para suportar vigas / es-
coras de até 100 mm, con-

tém furos de fixação em 
vigas de madeira, peso de 
1,2 kg. Ref. 150.011.514. 
Opcionalmente revestido 

de borracha

CABEÇA EM CUNHA
Cabeça pontiaguda em 

cunha - para ser usada em 
espaços estreitos, pesando 
1,2 kg, medindo 89 mm de 

diâmetro.

CABEÇA INCLINADA 
Cabeça giratória em alumí-
nio plana - para suportar 
cargas nos mais diversos
angulos em no máximo 

45°, com base perfurada 
para poder fixá-la se ne-
cessário, peso de 1,7 kg, 

medindo 95 x 95 mm

CABEÇA DE SUPORTE 
EM VIGA 150MM

Cabeça para suporte de 
vigas / escora 150 mm 
- Para suportar vigas / 

escoras de até 150 mm, 
contém furos de fixação 

em vigas de madeira, peso 
de 1,7 kg.

CABEÇA GIRATORIA
Cabeça giratória de 

alumínio em base inclinada 
- montada sob uma esfera 
que torna possível colocar 

os escoramentos nos 
mais diversos angulos, 

podendo ser usados outras 
mais para suporte mútuo, 

peso de
2,0 kg.

CABEÇA COM PONTA 
CÔNICA

Cabeça de ponta cônica 
- para ser usada contra su-
perfícies duras de concreto 
ou aço em base asfálticas. 
O ponto de aço endurecido

irá penetrar na superfície 
e impedir que o tubo de 
suporte deslize. Peso de 
0,5 kg com 89 mm de

diâmetro.

CABEÇA EM CRUZ
Cabeça em cruz - des-
tinada para ser usada 

nos mais diversos tipos 
de apoios e superfícies, 

pesando 1,1 kg.

CABEÇA INCLINA-
DA COM PLACA DE 

FIXAÇÃO
Cabeça giratória em 

alumínio plana e chapa 
de fixação - para suportar 
cargas nos mais diversos

angulosem no máximo 45°, 
com base e chapa de aço 
perfuradas para poder fixá-
la se necessário, peso de 

2,5 kg, medidno 150 x
150 mm.

Modelo

CABEÇA PLANA COM 
PLACA DE FIXAÇÃO

Cabeça plana em alumínio 
com chapa de fixação - 
destinada ao uso para

suportar cargas contra su-
perfícies planas com placa 
de fixação em aço de 150 
x 150 mm, com buracos 

para fixar à chapas de ma-
deira, peso de 800 gramas. 

Força de esmagamento/
corte

CABEÇA PLANA
Cabeça plana de alumínio -

destinada ao uso para 
suportar cargas contra 

superfícies planas, 
preferencialmente acia 

como madeira, peso de 
300 gramas, diametro de 

89 mm.

CABEÇA SUPORTE 
EM L

Apoio de alumínio com 
chapa de aço em L para 
fixação - para suportar

cargas sobre ou contra car-
gas em raios amplos, com 
furos para fixação. Peso de 

1,0 kg, Opcionalmente
revestido em borracha

CHAVE DE GANCHO
Chave de gancho ajustável 
- utilizada para ajustar os 
cilindros mecânicos, com

uma pré carga, aconselha-
se utilizar duas chaves de 

gancho. Diâmetro de
90 mm.

SUPORTE EM V PE-
QUENA.

Cabeça de alumínio em V
pequena - para suportar 

perfis e tubos, peso de 0,7 
kg, diâmetro de 89 mm. 

Peso de 0,7 kg, ref.
150.011.516. Opcional-

mente revestido de
borracha

SUPORTE DE BORRA-
CHA P/ ESCORAS

Apoio em borracha anti-
rolamento - fixa os cilindros 
e as extensões e evita que 

se sujem e danifiquem.
Pesando 145 gramas, me-
dindo 100 x 100 x 25mm

Modelos

Modelo Pressão de trabalho Força de trabalho Peso

PowerShore Hidráulico - HS 1 L 5+ 720bar 100 / 10.2 (kN/t) 9,2kg

PowerShore Mecânico - MS 2 L 5+ - - 6.7kg

PowerShore Pneumático - AS 3 L 5+ 8 bar 4 / 0.4 (kN/t) 9.9kg

PowerShore Hidráulico - HS 1 L 5+ PowerShore Pneumático - AS 3 L 5+ PowerShore Mecânico - MS 2 L 5+
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Barreira Contra Inundação

Atualmente a montagem de um sistema comum de proteção contra inundação necessitam mais ou menos de 60 horas de trabalho para construir um 

muro de 100m de comprimento de areia.

Confeccionadas em material altamente resistente ao ozônio e aos raios UV, as barreiras contra inundação são enchidas de água garantindo rapidez no 

processo de contenção, após o uso são simplesmente esvaziadas e limpas, dobradas e guardadas em um espaço adequado.

As barreiras contra inundações são projetados para forne-

cer proteção temporária e ou permanente contra os riscos 

de alagamento e inundações. 

Podem ser utilizadas em forma de “muro” ou conforme a 

situação. As barreiras contra inundação são feitas a partir 

de um revestimento de borracha de PES de elevada qua-

lidade.

Modelo Dimensões Cores Peso Volume de ar

Water walls 1.10 até 2.0m Preta 40 -70kg 2600 - 6600 Litros

www.resgatecnica.com.br
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Kit Arrombamento
Kit completo para o arrombamento tático, o modelo Special Force foi desenvolvido para ser transportado com o máximo de segurança e de maneira 

rápida em todas as situações. Ideal para equipes táticas.

Kit completo para o arrombamen-

to tático, desenvolvido para ser 

transportado com o máximo de 

segurança e de maneira rápida 

em todas as situações. Transpor-

te de um aríete, uma alavanca e 

um alicate.

Aríete Tatico é construído em aço,

com acabamento em nylon, pos-

sui uma alça emborrachada não 

conduz eletricidade. Disponível 

nas cores: Preto.

Alicate confeccionado em aço 

temperado e acabamento eletros-

tático, possui empunhaduras em 

nylon que não conduzem eletri-

cidade. Este alicate pode cortar 

correntes, barras e cadeados de 

até 8mm.

Alavanca construída em aço 

reforçado com acabamento 

eletrostático, Constituido por um 

quebrador de vidros ou perfura-

dor, uma cunha de expansão e 

um pé de cabra.

Modelo Dimensões Cores Peso

Kit Arrombamento - Preto 20kg

Ariéte 80cm compr Preto 15kg

Alicate 60cm compr Preto 2,5kg

ALAVANCA Hooligan 60cm compr Preto 3,5Kg

E.P.I - Acessórios - Indispensável para equipes táticas

Capacete Kask 
PLASMA HI VIZ

Joelheira Feline Cotoveleira Feline Cotoveleira Skya

Modelo Dimensões Cores Peso Registro / Certificação

Capacete Kask PLASMA HI VIZ - Preto 390gr CE EN 397

Joelheira Feline 140x175 mm Preto - -

Cotoveleira Feline 115x80mm Preto - -

Cotoveleira Antitumulto Skya Único Preto - -

EQUIPAMENTO TÁTICO
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Arrombador de Portas
Projetado para uso em portas de abertura interior, que tenha simples ou múltiplos dispositivos de travamento.

Abridor de Portas HDR 100 ST

Ferramenta Combinada 
BCT 4120 ST

Ferramenta de Corte
BCU 4010 ST

Abridor de Portas HDR 50 ST

Modelo Dimensões Cores Peso Pressão máx. trabalho

Abridor de Portas HDR 50 ST 1045x275x1320mm Preto 14.7 720 bar

Abridor de Portas HDO 100 ST 300x130x430mm Preto 6.7kg 720 bar

Ferramentas de Corte/ Combinadas a Bateria

Ferramenta Combinada Corte e Se-

paração BCT 4120 ST. Operado por 

bateria. Ferramenta rápida e de fácil 

operação, bateria 100% recarregada 

em menos de uma hora.

Modelo Dimensões Cores Peso Força de corte Pressão de trabalho

Ferramenta Combinada BCT 4120 ST 712 x 305 x 230mm Preto 15,3kg 247kN 720 bar

Ferramenta de Corte BCU 4010 ST 659x305x230 mm Preto 14.7kg 254kN 720 bar

www.resgatecnica.com.br
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Ferramentas Manuais MultUso
Ferramenta Combinada Corte e Separação. Operada manualmente. Ferramenta e bomba manual em um único equipamento; manopla dobrável e com 

rotação em 180°.

Ferramenta Combi-
nada HCT 4120 ST

Ferramentas multiu-
sos HCT 5111 ST

Ferramenta de Corte 
HCU 4010GP - ST

Ferramentas multiu-
sos HCT 5117 ST

Nova Série

Ferramenta multiu-
sos CT 5117 ST

Ferramenta multiu-
sos CT 5111 ST

Nova Série

Modelo Dimensões Cores Peso
Pressão máx. 

trabalho
Força de Corte

Ferramenta Combinada HCT 4120 ST 1045 x 275 x 1320mm Preto 14.7 720 bar 25.2/t (Corte) - 4.7/t (expansão)

Ferramenta de Corte HCU 4010GP - ST 300 x 130 x 430mm Preto 6.7kg 720 bar 25.9 /t Corte

Ferramenta multiusos CT 5117 ST 664 x 223 x 112mm Preto 8.7kg 720 bar 25.9/t (Corte) - 5.5/ t (Expansão)

Ferramenta multiusos CT 5111 ST 566 x 223 x 112mm Preto 8.1kg 720 bar 4.1/t (Corte) - 5.5/ t (Expansão)

Ferramentas multiusos HCT 5111 ST 540 x 223 x 145mm Preto 8.6 kg 720 bar 21/t (Corte) - 46.6/t (Expansão)

Ferramentas multiusos HCT 5117 ST 626 x 223 x 145mm Preto 9.2kg 720 bar 4.1/t (Corte) - 5.5/ t (Expansão)

EQUIPAMENTO TÁTICO
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Mini Cortador

Cunhas Manuais

Com Sistema hidráulico CORE, (mangueira única/dupla ação). Operação silenciosa com bomba manual. 

Projetado para cortar materiais sólidos de alta densidade, tais como cadeados e correntes. Compacto e 

leve; rápido e fácil de usar.

Utilizada para abertura de pequenos espaços, necessita de apenas 6mm para sua inserção e levanta 50mm para colocar ferramentas de maior porte ou 

almofadas pneumáticas, lâminas em aço com ranhuras para maior aderência, cobertura de proteção das lâminas em material plástico. Possui sistema 

de válvulas de segurança, para manter a carga suspensa em todas as circunstâncias. fabricada em alumínio de alta resistência, com alça de sustentação 

antideslizante, acionada através de bomba manual de dois estágios com alavanca retrátil com 07 posições diferentes, com giro de 180 graus, para facilitar 

o trabalho do operador.

Mini Cortador SMC 4006 C ST

Cunha Hidráulica 
Manual HPW 3624

Modelo Dimensões Cores Peso Força de corte
Pressão de 

trabalho

Mini Cortador SMC 4006 C ST 382x114x234mm Preto 6.8kg 193kN 720bar

Modelo Dimensões Cores Peso Força de corte Pressão de trabalho

Cunha Hidráulica Manual HPW 3624 713 x 270 x 197mm Preto 11.8kg 253kN 720bar

Bombas Manuais
Com sistema hidráulico com uma mangueira; ação simples, 02 estágios.

Motobomba Manual HTT 
1250 C ST

Motobomba Manual HTT 
1250 ST

Motobomba Manual HTW 
320 ST

Modelo Tipo de bomba Cores Peso Dimensões

Motobomba Manual HTT 1250 C ST 03 Estágios Preto 14.2kg 720x200x230mm

Motobomba Manual HTT 1250 ST 03 Estágios Preto 18.4kg 736x260x230mm

Motobomba Manual HTW 320 ST 03 Estágios Preto 2.2kg 392x95x144mm

Cunha Hidráulica 
com bomba manual 

HPW 3624

www.resgatecnica.com.br
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Lanternas

Guincho para tripé de içamento

Lanternas com iluminação de alta intensidade, que permitem operar em situações onde seja necessária pouca iluminação, poupando assim a bateria.

Desenvolvido com 20 metros de cabo de aço o guincho de içamento 

pode ser usado para movimentação de cargas e ou pessoas. Possui 

sistema de trava.

Lanternas Modelo Litebox Lanternas Modelo Vulcan

Modelo Dimensões Peso Luminosidade

Modelo Litebox 38 x 13 x 23cm 4,6kg 3350 LUM

Modelo Vulcan 19 x 12,5 x 16,5cm 1,5kg 3350 LUM

Exaustor Ventilador
Motor e botão de acionamento a prova de explosão, lâminas de alumínio fundido e tambor 

interno a prova de chamas. Motor com ótimo desempenho, baixo consumo de energia.

Modelo Dimensões Diâmetro Peso Voltagem RPM Capacidade

Exaustor Ventilador 42X36X34cm 200mm 25kgs 220/50Hz 2800 (r/min) 25 (m3/min)

ESPAÇO CONFINADO
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Tripé de Içamento
Envolvido para ser transportado com o máximo de segurança e de maneira rápida em todas as situações. Ideal para equipes táticas.após o uso são 

simplesmente esvaziadas e limpas, dobradas e guardadas em um espaço adequado.

Tripé de Içamento Multstock
Tripé de Içamento

Terradaptor
Tripé de Içamento quadrado

Multstock

Fabricado em liga de alumínio aeronáutico, 

de alta resistência, o que lhe garante total 

confiabilidade. Suas pernas tubulares teles-

cópica, anodizadas,possuem onze pontos de 

regulagem de altura o que o torna extrema-

mente versátil.

O Tripé de içamento TerrAdaptor é o único 

que se configura como um monopé, bipé, 

tripé, quadripé. Devido a nova tecnologia no 

sistema de ajustabilidade, o tripé de içamento 

TerrAdaptor, tornase extremamente versátil

Tripé de içamento fabricado em tubos

de alumínio, de alta resistência. Possui 8 pon-

tos de regulagem que permitem passar

da medida de 1,30 metros para 2,0

metros de altura 

Modelo Resistência Peso Certificação

Tripé de Içamento Multstock
Altura: 2,00m - Resistência: 47kN
Altura: 3,80m - Resistência: 25kN

35Kg -

Tripé de Içamento Terradaptor 300kg 40kg NFPA 1983 (2012)

Tripé de Içamento quadrado Multstock 36 kN 26kg -

Macas de içamento
Opção ideal para transporte de vítimas ou resgates em ambientes agressivos com fortes pontos de atrito. Para arrasto ou içamento, sua construção 

robusta oferece total proteção a vítima durante todo o transporte.

Maca tipo cesto 
aço Inox

Maca envelope

OPCIONAL O SISTEMA DE IÇAMENTO COM MOSQUETÕES

Maca Tipo Cesto aço
Carbônico Pintura Epoxi

Modelo Resistência Dimensões Cor

Maca tipo cesto até 200kg 2,10x0,60x120 Amarela - Preta

Maca de Içamento até 200kg 1,97 X 0,52 X 0,15 CM Vermelha Branca

Maca de Envelope até 180kg 24x91cm Laranja

www.resgatecnica.com.br
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Triângulo de evacuação
Para evacuações através de guinchos resgatadores ou descensor de alta resistência possui 04 pontos de ancoragem, anéis 

em aco formato D, fivelas duplas e conexão rápida.

Modelo Dimensões Cores Peso

Triângulo Resgate 960mm base - 980 mm altura vermelho 1.9kg

Cinto de resgate
Cinturões mais leves, passíveis de combinação com cinto abdominal e que se tornam adaptáveis a vários tipos de trabalho.

Potenza Paraquedista Verona

Modelo Dimensões Cores Peso Certificação

Potenza Cintura 95 a 120 cm Vermelho 964g CA

Paraquedista Cintura 86 a 117 cm Preto, Vermelho e Cinza 1.950g CA

Verôna Cintura 95 a 120 cm Preto 2.130g CA

Dispositivo pessoal de resgate
proteção contra queda que permite o auto-salvamento do usuário, discreto leve é contido em um pequeno ‘mochila’ ligado a um arnês de corpo inteiro 

e é concebido para ser usado em conjunto com uma protecção contra a queda sistema ou ponto de ancoragem. No caso de uma queda o arnês PRD 

suspende o utilizador e, em seguida, lhes permite reduzir-se suavemente para o chão em um ambiente controlado a descida. 

Modelo Resistência Peso Veloc/ descida Certificação

Dispositivo de Resgate Usuario até 140kg 3,6Kg. 0,5 - 2m por seg ANSI - EN

ESPAÇO CONFINADO
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DETECTOR MONO-GÁS

portátil mono-gás para H2S (compatível para 

CO, SO2 ou O2)Sensores eletroquímicos de 

H2S com range de leitura de 0 a  200ppm 

e resolução de 0,1ppm; Dotado de 02 sen-

sores para H2S, que operam em redundân-

cia, garantindo maior confiabilidade e se-

gurança na operação. Se um dos sensores 

entrar em falha, continua funcionando com 

o outro;Sensores inteligentes tipo “smart 

sensor”, basta conectar no detector que o 

mesmo reconhece o tipo do sensor, range de 

leitura e data de calibração; Corpo externo 

emborrachado e resistente a impactos físicos; 

Aprovação IP66 e 67.

Detecção dos seguintes gases: CO, H2S, 

NO2, SO2

Tango

Detector de Gás
Detectores portáteis, versáteis, fortes e fáceis de usar. Os detectores de gases múltiplos são ideais para espaços confinados ou atmosferas perigosas 

onde há presença de mais de um gás. Detectores de gás único oferecem proteção confiável, robusta para aplicações de gás único. Projetados para 

proteger o pessoal da exposição perigosa a gases nas condições mais extremas.

DETECTOR PORTÁTIL MONO-GÁS PARA 

HCN 

Corpo externo emborrachado e resistente a 

impactos físicos Aprovação IP67 contra in-

gresso de partículas sólidas e água Corpo 

compacto e leve, Sensor eletroquímico de 

HCN com range de 0 a 30ppm e incrementos 

de 0,1ppm Detector com sensor inteligente 

permitindo a troca por sensores de outros ga-

ses Display LCD para visualização em tempo 

real da concentração do gás e status de alar-

mes Configurações no detector sem a neces-

sidade de uso de computadores e softwares 

Senha de acesso.

GasBadge

MX6 IBRID

Detector portátil multi-gases com sensores 

de NH3, CL2, O2, HCN e VOC (PID) Sen-

sor eletroquímico de NH3 com range de 0 a 

500ppm, e incrementos de 1ppm Sensor ele-

troquímico de CL2 com range de 0 a 100ppm, 

e incrementos de 0,1ppm Sensor eletroquími-

co de O2 com range de 0 a 30%vol, e incre-

mentos de 0,1%vol Sensor eletroquímico de 

HCN com range e 0 a 30ppm, e incremen-

tos de 0,1ppm Sensor de foto-ionização 

(PID – 10,6eV) para VOCs com range de 0 a 

2000ppm.

Detecção dos seguintes gases: CH4, Cl2, 

ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, 

NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2.

VENTIS MX4 (VERSÃO COM ou SEM 

BOMBA DE SUCÇÃO)

Corpo externo emborrachado e resistente a 

impactos físicos; Aprovação IP66 e 67 contra 

ingresso de partículas sólidas e água; Corpo 

compacto e leve, Bomba de sucção motori-

zada integrada no corpo do detector; Bomba

de sucção com capacidade de aspiração 

de até 30 metros; Equipamento entregue 

com mangueira para amostragem com 3 

metros;Display LCD para visualização simul-

tânea das concentrações dos 04 gases de-

tectados.

Detecção dos seguintes gases: CH4, CO, 

H2S, LEL, NO2, SO2, O2.

Ibrid MX6

Ventis

Acessórios

Modelo Dimensões Peso Certificação

GasBadge 94mm x 50,8mm x 27,9mm 85g INmetro

Ibrid MX6 135 mm x 77 mm x 43 mm 409 g C/ Bomba INmetro

Tango 99 x 51 x 35 mm 126g INmetro

Ventis 103 mm x 58 mm x 30 mm 380g INmetro - MSHA
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Conheça o novo programa de monitoramento de gas 
desenvolvido pela Industrial Scientific o INET - Com o 
iNet o cliente contrata o serviço por até quatro anos 
e, durante o período de cobertura do contrato, a In-
dustrial Scientific disponibiliza detectores de gases 
novos e na quantidade estipulada pelo cliente, além 
de se responsabilizar pela assistência técnica, atuali-
zação tecnológica dos equipamentos e ainda forne-
cer um software que possibilita o gerenciamento de 
um verdadeiro programa de detecção de gases na 
planta de seu cliente.

Não compre detector de gás

ESPAÇO CONFINADO
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Roupa de Proteção Nivel A
Equipamento de proteção individual desti-

nado a proteger o usuário em ações/ope-

rações onde haja derramamentos e con-

tato com agentes químicos. Macacão de 

segurança (traje de proteção química) com 

sistema de fechamento a prova de líquidos 

com capuz que permite a proteção da ca-

beça deixando o rosto para proteção por 

máscara de equipamento autônomo de ar.

Modelo Certificações Cores

Roupa de Proteção Nivel A EN 530 - EN 863- Azul

Roupa de Proteção Nivel B

Equipamento de proteção individual destinado a proteger o usuário em ações/operações que exijam o índice de proteção máximo, onde haja a possibi-

lidade de contato com substâncias perigosas (gases vapores, partículas tóxicas e respingos de líquidos) que possam afetar a sua saúde ou segurança.

Visor de ampla visão e transparência. Totalmente resistente a impactos e agentes químicos.

Modelo Dimensões Certificação

Roupa de Proteção Nivel B
usuário de 172 a 187 metros de altura 

aproximadamente
EN 530 - EN 863

www.resgatecnica.com.br
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Tenda Inflável
Pode ser utilizada em várias situa-

ções como abrigos de desconta-

minação em caso de acidente de 

materiais perigosos Armazenamen-

to de materiais e proteção contra 

os elementos perigosos Centro de 

comando em casos de incidentes 

Centro de primeiros socorros Hos-

pital móvel etc.

Modelo Caracteristicas

Tenda Inflável

Tempo de montagem da tenda inflável é inferior a 10 minutos.
Tenda permanece totalmente inflado por vários dias, sem a necessidade de adicionar pressão.
Chão removível / substituível
cobertura Tampa superior removível / substituível
Painéis das portas removíveis / substituíveis
Capacidade de conectar várias tendas
Disponível em várias cores
Feito de materiais resistentes ao fogo

Cabine de descontaminação

cabines de descontaminação inflá-

veis são utilizadas para a desconta-

minação em caso de emergência, 

como caso de exposição a mate-

riais de resíduos perigosos, derra-

mes de produtos químicos, e ra-

dioativos. Portanto, a cabine deve 

ser um equipamento padrão para 

equipes responsáveis pela descon-

taminação.

Modelo Caracteristicas

Cabine de descontaminação

CARACTERÍSTICAS
Cabine de descontaminação De montagem rápida
Requer apenas uma pessoa para a montagem
Fundo removível / substituível
Cortina de chuveiro removível / substituível
Todos os materiais são resistentes ao fogo
Descontaminação contínua: uma pessoa atrás da outra

SEGURANÇA
Não e possível a contaminação do meio ambiente através da cortina ou chuveiro.
Válvula de segurança que evita danos à estrutura da cabine
Todos os materiais utilizados são resistentes ao fogo
A cabine permanece inflável até 48 horas

PRODUTOS PERIGOSOS

24
CATÁLOGO 2015



Sistema de Vedação

Interruptor de fluxos

Sistema de colocação rápida reduzindo os riscos de derrames, incên-

dios e explosões, possui mangueira de 10m que permite drenagens 

de emergência. Altamente resistênte a produtos químicos e agentes 

corrosivos. Possui medidor de pressão em aço inocidável

Equipamento destinado a interrupção de fluxos de água e esgoto. Ao encher com ar a parte exterior do tubo, faz contato com a parte interior do cano. A 

vedação ocorre quando a pressão de contato for maior que pressão do fluxo.

Modelo Dimensões Dimensão do compartimento de selagem Comprimento Consumo de Ar a 6 bar

Sistema de Vedação 600x390mm 250x50mm 3m 300l/min

Modelo Pressão max.trabalho Pressão max.retorno: Menor diâmetro Maior diametro Volume ar Tempo inflagem Peso total
Pressão
ruptura

OLS 100 
/200

3 bar 1 bar 96 mm 200 mm 20 I 2 sec 2 kg (9 bar)

OLS 200 
/400

3 bar 1 bar 195 mm 400 mm 65 I 7 sec 4 kg (9 bar)

OLS 500 
/100

3 bar 1 bar 455 mm 1000 mm 653 I 65 sec 20 kg (9 bar)
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Modelo Tamanhos Cores

Pinomic
P1,P2, P3, M1, M2, M3, 

G1, G2, G3, G4, G5.
Preta - Azul marinho

BOMBEIROS M2, M3, G1, G2, G3, G4 Preto - Vermelho

Roupa semi-seca P. M, ML, G, XG Preta

Roupa de mergulho
Roupa de mergulho desenvolvido para suportar as dificuldades do dia-

a-dia de Bombeiros Composta por uma ou duas peças, Macacão ou 

conjunto (mono short e jardineira) Desenvolvida em neoprene de 3mm 

ou 5mm de espessura Proteção em powertex nos pontos de maior 

atrito: ombros, antebraços ate os cotovelos, nádegas e joelhos até os 

tornozelos; zíper (YKK importado USA) no peito do mono short. Já no 

macacão o zíper e opcional, no peito ou nas costas; 

Pinomic BOMBEIROS
Roupa

semi-seca

Compressor Atlantic G
Compressor de ar respirável de alta pressão para mergulho com 04 estágios – Modelo do motor Subaru Robin 6.0 hp 4 Tempos a gasolina potência 

4,2kw – Nivel de ruído de 84 dB

ITENS OPCIONAIS: Interruptor de pressão Final com Auto-Stop - Versão de 330bar - 02 dispositivos de preenchimento 225 ou 330 bar - 02 dispositivos 

de preenchimento 2250 ou 330 bar (Pressão Dupla) - Versão com rolamento

Compressor Atlantic G

Compressor Extreme Narghilè Esprit Narghilè

Compressor Pacific

SALVAMENTO AQUÁTICO
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Robo aquático

Utilizado para pesquisa e resgate de fatalidade humanas. Preparado para operar em menos de quatro minutos.

Modelo Dimensões Profundidade máxima Peso Velocidade

SARbot 549x250x368mm 150 metros (500) pés 17,4kg >3

Aplicação da Robótica no 
salvamento aquático:

O Robô aquático é a melhor opçao para salvar re-
motamente pessoas na água, sem colocar mais 
pessoas em perigo. De fácil configuração e uso.

Mala de transporte robusta, monitor de prova do 
tempo e unidade de controle do operador removível 
Monitor: 51 cm (20 “) LCD de fácil leitura; - Alimenta-
ção: 1.300 watts, 100-130/200-240 VAC, 50/60 hz;

O Controle compacto proporciona ao operador total capacidade 
de manobra do robô. O mesmo foi testado nas mais exigentes 
condições, alcançando resultados altamente satisfatórios.

www.resgatecnica.com.br
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Câmeras / Iluminação:
• Câmera: 680 linhas de alta resolução em cor
• Inclinação: 180 graus
• Foco: Manual (90 mm a infinito)
• Iluminação: Interna 700 lumen de LED junto 
a câmera colorida
• Formato de video: NTSC ou PAL
• Sensibilidade: 0,1 lux

Cabo:
• Diâmetro: 8,9 milímetros (0,35 in) nominal
• Comprimento: 150 m (500 pés) padrão
• Carga de trabalho: 100 kgf
• Força de quebra: 700 kgf
• PH: Neutral em água doce, ligeiramente po-
sitivo na água do mar

Sonar:
• Modelo: Duplo 720i
• Faixa de Visão: 120 º horizontal

Propulsores / Desempenho:
• Configuração: dois a frente, um 
vertical, um lateral.
• Motor: Brushless DC de aciona-
mento direto

Possui GPS Interno 

SALVAMENTO AQUÁTICO
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Prancha de resgate motorizada
permite ao salva-vidas fazer um resgate em zonas de difícil acesso e conduzir-se entre as correntes sem a utilização de um Jet-ski. O salva-vidas que 

utiliza esta prancha de resgate é capaz de conservar sua energia para que possa concentrar-se no salvamento da vítima

Carregador rápido de iões de lítio, 7 horas para 

carregar completamente a Prancha motorizada.

Controle jatos duplos atráves da pulseira de controle 

da prancha.

Estação de Recarga Controlador de Pulso

Modelo Dimensões Acessórios

Prancha de resgate motorizada 11’ 0” x 31” x 3 5/8” Estação de Recarga Controlador de pulso



Torpedo de resgate aquático
É o único equipamento que permite o salva-vidas nadar com ambas as mãos enquanto puxa a vítima com segurança.Após o uso, pode ser facilmente 

recarregado com um cilindro de CO2, O equipamento é feito de nylon resistente, e possui cabo anodiza de alumínio coberto de borracha para maior 

aderência.

O torpedo possui uma característica que o difere dos equipa-

mentos de resgate, já que ele possui a função de mergulhar junto 

com o salva-vidas, assim que a vitima é localizada o equipamen-

to antes de inflado é conectado a vitima, e quando inflado auxilia 

no resgate com segurança e rapidez, levando a vítima automati-

camente para a superfície.

Modelo Dimensões Cilindro de gás Peso Material do tubo

Torpedo de resgate aquático 1.600 mm 16 g de CO2, sem rosca 0,55 kg Nylon
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Colete Salva Vidas Inflável

Cilindro de Mergulho

Veículo Anfibio de resgate

apresenta câmaras duplas para segurança redobrada. Cada câmara pode ser inflada atraves do acionamento 

do cilindro (Automaticamente) ou manualmente pode ser inflado atraves de um tubo de inflação oral incorporado.

Fabricados dentro de todos os padões de segurança e qualidade internacionais reconhecidos. Interior e 

exterior resistentes à corrosão Paredes espessas e resistentes à danos. 

Equipado com um motor turbo-diesel Kubota 44HP. O Hydroresq pode acomodar até seis adultos e permitir o acesso em áreas que convencionais ou 

recreativa, motores de roda hidrostáticos fornecem grande quantidade de torque para puxar e escalar com grandes cargas. Utilizado em busca e salva-

mento

Modelo Material Peso Cores Flutuabilidade

Colete Salva Vidas Inflável 100% poliéster 0.95kg vermelho - Amarelo > 150n

Modelo Pressão de trabalho Cores Capacidade

Cilindro Mergulho 3.000 PSI Amarelo 11 litros

Flutuador Rescue
Flutuador confeccionado em polietileno expandido. Revestido com tecido e alças.

Modelo Dimensões Cores

Flutuador Rescue 960mm x 130mm x 80mm Amarelo
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Kit de Maquiagem e simulação de feridas

Desenvolvido especialmente para a formação de profissionais de saúde na área de medicina de emergência e contém ferimentos artificias que podem ser 

fixados tanto em „pacientes“ vivos ou em Manequins de treinamento; Alguns ferimentos emitem sangue artificial.

Kit de simulação de feridas básico

Reanimação:

Kit de simulação de feridas E.M.T

Modelo Aplicações

Kit de simulação de feridas Básico Possui um limitado número de ferimentos para simulação de fraturas e pequenos ferimentos.

Kit de simulação de feridas E.M.T Possui amplo leque de ferimentos para simulação de queimaduras, lacerações, fraturas do braço e da perna, amputações.   

Manequim Crisis Avançado

Este manequim completo oferece diversas possibilidades para praticar medidas de reanimação cardiopulmonar avançadas (ACLS – Advanced Cardiac 

Life Support), inclusive o diagnóstico de arritmias e a desfibrilação, com função de confirmação

• Pontos de orientações anatômicos palpáveis e visíveis;

• Cabeça, pescoço e maxilas com articulações móveis;

• Avaliação das medidas de reanimação através de uma 

unidade de impressão

• Características realistas de estruturas anatômicas 

como boca, língua, orofaringe, laringe, epiglote, cordas 

vocais, traquéia e esôfago;

• A cartilagem cricóide possibilita o treinamento da ma-

nobra de Sellick;

• Pulmão esquerdo e direito separados, para a ausculta;

• Possibilidade de praticar medidas de aspiração de 

secreções

• Compatível com todos os modelos e marcas de desfi-

briladores e eletrocardiógrafos comerciais.

Modelo Dimensões Peso

Manequim Crisis Avançado 119,0 cm 9,000 kg
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Manequim para Resgate Aquático

Manequim R.C.P corpo inteiro Manequim R.C.P Torso

Utilizado para pratica de resgate de pessoas acidentadas em posições de altura acessíveis, presas em prédios desmoronados, em áreas esfumaçadas 

e o transporte de pessoas feridas sobre uma escada. O manequim possui articulações móveis e uma distribuição de peso realista. Feito de um material 

resistente e revestimento sintético.

Adulto especialmente desenvolvido para dar apoio aos cursos de treina-

mento em primeiros socorros e RCP simulando corpo inteiro anatômico 

com pontos de referência anatômicamente corretos em material flexível 

e realístico que permite a prática das manobras de desobstrução das 

vias respiratórias.

Permite a prática das manobras de Heimlich e abdominais, bem como 

RCP e respiração boca-a-boca Orientações anatômicas realísticas que 

facilitam o aprendizadodas manobras, colocação correta da mão para 

a compressão Apresenta inclinação da cabeça e elevação do queixo 

necessária para desobstrução das vias aéreas. *De facil limpeza e hi-

gienização *Projetado para atender os protocolos da American Heart 

Association*.

Manequim para
Medidas de Resgate

Manequim adulto para 
resgate aquático

Manequins Infantis para resgate 
aquático

Modelo Altura Peso

Medidas de Resgate 1,70cm 70kg

Resgate Aquático 1,65cm 48kg

Infantis Resgate aquático de 50cm a 1,20m -

Manequim corpo inteiro full Body

Manequim R.C.P
Brad

Manequim R.C.P
Brad mandibula

móvel

Modelo Acompanha

Manequim corpo inteiro full 
Body

Agasalho para a boneca; - 3 (três) faces adicio-
nais; - 2 (duas) vias aéreas adicionais - manual de 
instruções em português; - Bolsa em Nylon para 

transporte e armazenamento.

www.resgatecnica.com.br
33



Manequim R.C.P Torso

Manequim R.C.P Infantil Manequim R.C.P Torso

Permite a prática das manobras de Heimlich e abdominais, bem como 

RCP e respiração boca-a-boca Orientações anatômicas realísticas que 

facilitam o aprendizadodas manobras, colocação correta da mão para 

a compressão Apresenta inclinação da cabeça e elevação do queixo 

necessária para desobstrução das vias aéreas. *De facil limpeza e hi-

gienização *Projetado para atender os protocolos da American Heart 

Association *

Permite a prática das manobras de Heimlich e abdominais, bem como 

RCP e respiração boca-a-boca *Marcações anatômicas realísticas (arté-

rias carótidas, umbigo, costelas e anatômia do peito) facilitam o apren-

dizado das manobras, colocação correta da mão para a compressão e 

pulso Apresenta inclinação da cabeça e elevação do queixo necessária 

para desobstrução das vias aéreas.

Manequim R.C.P prompt

Manequim R.C.P Brad Jr Manequim R.C.P Infantil prompt

Permite a prática das manobras de Heimlich e abdominais, bem como RCP e respiração 

boca-a-boca Orientações anatômicas realísticas que facilitam o aprendizadodas manobras, 

colocação correta da mão para a compressão Apresenta inclinação da cabeça e elevação do 

queixo necessária para desobstrução das vias aéreas. *De facil limpeza e higienização *Proje-

tado para atender os protocolos da American Heart Association*

Modelo Acompanha

R.C.P Brad - mandibula móvel
3 pulmões/vias respiratórias descartáveis; 3 máscaras para 

boca/ nariz; Bolsa de nylon com uma almofada para os joelhos.

R.C.P prompt
10 máscaras para o rosto/pulmões - Seletor de idade possibilita 
o ajuste da profundidade da compressão permitindo treinamento 

adulto e/ou infantil.

Modelo Acompanha

R.C.P Brad Jr 3 pulmões/vias respiratórias descartáveis; 3 máscaras para boca/nariz; Bolsa de nylon com uma almofada para os joelhos.

R.C.P Infantil prompt 10 máscaras para o rosto/pulmões - Vareta de substituição dos pulmões.
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Abafadores - Cabo de
madeira / Aluminio

Bomba Costal

Pulaski

Mochila Costal

McLeod

Queimador Pinga Fogo

Ferramenta usada para o combate direto ao 

fogo apagando-o por abafamento. Construída 

de lâmina (‘flap’) de borracha compacta, com 

duas lonas internas.

Tanque rígido de polietileno soprado, de cor 

laranja, com alça de transporte incorporada, 

suporte para fixação do bico aerador, nicho 

vertical para fixação da bomba, dispositivo in-

terno anti-abaulamento e chassi em plástico 

reforçado.

Ferramenta do tipo versátil produzida em aço 

de têmpera especial (12), combinando em uma 

só peça, enxada e rastelo, de alta resistência, 

estampada.

Mochila costal flexível para transporte de água 

e combate a incêndios, confeccionada em 

manta de PVC repelente a chamas, de cor 

amarela e soldada eletronicamente. Tanque 

ergonômico, com alça dupla e formato tipo 

envelope.

Ferramenta do tipo versátil produzida em aço 

de têmpera especial (12), combinando em uma 

só peça, enxada e rastelo, de alta resistência, 

estampada. Utilizada para construir faixas cor-

ta fogo, construir aceiros, cavar, cortar e ras-

telar.

Tanque de aço inoxidável (AISI-316) com alça 

externa, peso líquido 2,1kg. Autonomia para 

2.000m de linha de fogo, com tempo de vazão 

de 35 minutos.

Ferramentas Combate a incêndio Florestal

Permite a prática das manobras de Heimlich e abdominais, bem como RCP e respiração boca-a-boca Orientações anatômicas realísticas que facilitam o 

aprendizadodas manobras, colocação correta da mão para a compressão Apresenta inclinação da cabeça e elevação do queixo necessária para deso-

bstrução das vias aéreas. *De facil limpeza e higienização *Projetado para atender os protocolos da American Heart Association *

Modelo Dimensões Peso

Abafadores 1,50m 2,0kg

Pulaski 91cm 2,3kg

McLeod 124cm 2,3kg

Modelo Dimensões Capacidade Peso

Bomba Costal 455 x 180 x 533 mm 19litros 4,2kg

Mochila Costal 465 x 215 x 165 mm 19litros 3,3kg

Queimador Pinga Fogo 235 x 235 x 325 mm 5litros 2,1kg
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Motobomba Mark 3 Motobomba Mini-Striker Conjunto Pick-up

Conjunto motobomba:

Tanque rígido em fibra, em diver-
sos modelos e capacidades para 
cada tipo de veículo e aplicação. 

Motobomba portátil, centrífuga, 4 estágios, de 

alta pressão, Motor: Rotax, 2 tempos, a ga-

solina, 185 cc, 10 HP, Bomba: Wildfire, cen-

trífuga, 4 estágios, desacoplável, sucção: 2 ”, 

descarga: 1 ½”,

Motobomba portátil, centrífuga, 1 estágio, 

Motor: Honda GXH50, 4 tempos, a gasolina, 

2,5 HP, 49,4 cc. Bomba: Wildfire, centrífuga, 1 

estágio, sucção 1 ½”, descarga: 1 ½”.

De cor amarela, confeccionado em vinil de tex-

tura grossa (PVC), Possui bocal de descarga 

de 1” com válvula de controle de fluxo. Apre-

senta perfil baixo e quebra ondas interno para 

melhor distribuição do peso e máxima estabi-

lidade do veículo.

Motor: HONDA GX160K1, 4 tempos, a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a ar, 

163 cilindradas, 5,5 HP, peso líquido: 15kg; Bomba: IMOVILLI POMPE, M 

35 (39 l/min. a 40 Bar de pressão), autoescorvante, tipo membrana, peso 

líquido: 6,6 kg;

Modelo Capacidade Peso

Mark 3 370litros/min (vazão) 26kg

Mini-Striker 256 litros/min (vazão) 8,7kg

Conjunto Pick-up 400-700litros 18kg

Conjunto de combate para pick-Up Kit 4F

Propulsão hidráulica, utilizando a força do motor do veículo. Opcional: Propulsão por motor auxiliar a gasolina, Honda GX390-QX, com alerta de nível de 

óleo.Bomba de água de membrana, autoescorvante, de 40 L/min a 40 bar, que permite autoabastecimento, ou de maior vazão, dependendo do modelo.

Três tipos de espuma, selecionadas por botão ou controle remoto: espuma seca (água:ar = 1:30), úmida (1:10) e intermediária (1:20).Carretel de alumínio 

rolamentado.Mangueira de descarga ultraresistente, 100m.Esguicho automático – pressão constante (6,9 bar).

COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL
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E.P.I

Bota Combate a incêndio

Mangueira Spec

Capacete

Mangueira Staflo

Conjunto calça/blusão

Mangueira Hotline

Coturno Bombeiro com 100% Aprova d’água 

– confeccionada em Couro Liso anti-chamas 

WR com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm 

linhas de espessura, hidrofugado, fechamento 

em cadarço, língua fole, cano acolchoado na 

parte traseira,ilhoses redondos , ganchos para 

saque rápido,. FORRO TOTAL SISTEMA DE 

MEIÃO, com membrana impermeável

Mangueira florestal totalmente sintética e com 

revestimento interior que minimiza perdas de 

pressão por fricção. Confeccionada em poli-

éster 100% virgem utilizando tecido extrema-

mente fino para evitar enganche e desgaste 

prematuro. Possui revestimento em T.P.U. 

(Termoplástico Uretano) um elastômero resis-

tente ao envelhecimento e as concentrações 

de ozônio.

Capacete de proteção, tipo chapéu, na cor 

amarela, com casco rígido, leve, construído 

em policarbonato (P.P.C. Lexan), para proteção 

contra impactos e grande resistência a pene-

tração. Apresenta travas para sustentação de

óculos ou lanterna. Estrutura interna com seis 

pontos de sustentação, ajustável na cabeça 

e testeira em SportekTM, para oferecer maior 

conforto ao usuário e reter o suor . Apresenta 

faixas reflexivas de segurança.

Mangueira florestal totalmente sintética e au-

tomolhável (a trama do tecido permite umide-

cê-lo exteriormente formando uma superfície 

úmida constante), com grande resistência ao 

desgaste e a rupturas. Ideal para uso em res-

caldo. Apresenta revestimento interno para re-

duzir as perdas de pressão por fricção,

Roupa de proteção para incêndio florestal 

(BLUSÃO E CALÇA), desenvolvida para ofe-

recer ao Brigadista o máximo conforto de se-

gurança. A roupa foi especialmente confeccio-

nada para não desenvolver calor metabólico 

demasiadamente elevado, evitando o stress 

térmico e oferece também, proteção contra 

descargas eletrostáticas. Tecido antichamas 

composto por fibras inerentemente anticha-

mas, sem nenhum tipo de tratamento.

Mangueira para incêndios florestais, leve, com-

pacta e de alto rendimento, provada a 600 psi, 

com encapsulado ENCAP que aumenta a du-

rabilidade. De cor amarela, é facilmente visível 

no campo e em áreas florestais. Possui tecido 

apertado para reduzir as perdas por fricção ao 

mínimo. Possui tubo de Desmopan transpa-

rente, um elastômero superior resistente a altas 

concentrações de ozônio e ao envelhecimento.

Modelo Dimensões Peso Certificação

Bota combate a incêndio 25 mm x 15 mm - CA

Capacete 465 x 215 x 165 mm 0,57Kg NFPA

Conjunto calça/blusão PP P M G GG EG - CA
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Heli-balde “Cloudburst”

é uma solução comprovada para a supressão do fogo, produzindo uma coluna em linha reta de água para um ataque intenso contra o fogo. Um ad-

versário árduo e resistente de combate ao incêndio, o Heli-balde Cloudburst oferece uma função de gotejamento, rápida operação da válvula, rápido 

enchimento do balde através da imersão deste, o que é padrão para todos os baldes. Válvula de mansão: O design desta válvula foi desenvolvido para ser

utilizado em incêndios onde uma queda maior de água é necessária e a combustão do fogo é menos densa. Ideal para incêndios em gramíneas ou 

diminuir incêndios de grande porte. A borda pode ser rapidamente montada à válvula de mansão no campo, para que seja trocado o tipo de queda da 

água para um despejar mais concentrado e direto. Válvula ciclone: A válvula ciclone produz uma coluna em linha reta de água para uma supressão mais 

efetiva a incêndios mais densos.

Tanques Disponíveis:

130 litros - 200 litros - 280 litros - 420 litros - 500 litros - 640 litros - 750 litros - 880 

litros - 1000 litros 1200 litros - 1400 litros - 1600 litros - 1800 litros - 2000 liter - 2500 

litros - 3000 litros - 3500 litros - 4000 litros - 5000 litros

Modelo Auto-enchimento

Heli-balde Cloudburst 900 galões por minuto
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Macaw

Sistema de alta pressão portátil, supressão rápida do fogo, descontaminação e 

remediação de vários tipos perigos. Simples e fácil usar, leve e portátil, o Macaw 

é extensamente utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos assim como 

pela brigada de incêndio e por profissionais da industria. A facilidade de operação 

foi combinada com sua construção resistente para criar um sistema de confiança 

pronto para a resposta imediata nas situações exigidas. nvolvido para ser trans-

portado com o máximo de segurança e de maneira rápida em todas as situações. 

Ideal para equipes táticas.após o uso são simplesmente esvaziadas e limpas, do-

bradas e guardadas em um espaço adequado.

Modelo
Capacidade 

Líquida
Projeção de 

Distância
Pressão de 

trabalho
Expansão 

da espuma
Peso Pronto 

para Uso

Macaw 190Litros
Até 11 
Metros

100 psi 
(6.9 BAR)

70:1 27Kg
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Sistema Portátil Switch Caf
Utilizado em situações que variam de fogo pode ser utilizado independente de qualquer apoio, possui reservatório amplo para armazenamento e utilização 

de vários tipo de espumas e agentes de descontaminação. Cilindro de Ar Tamanho: 5,5 a 7,0 Polegadas (14 Centímetros -20 Centímetros) de diâmetro, 

19 -22 polegadas (43 Centímetros – 61 Centímetros ) de Comprimento. Pressão do cilindro: 2216 -4500psi (150 -300bar). Expansão da espuma: até 80:1. 

Capacidade da espuma: expansão máxima de até 1.200 galões (4542 litros por hora).

Merlin
Utilizado em situações que variam de fogo até descontaminação, o “MERLIN” é aferramenta multiuso 

com propósito perfeito para qualquer socorrista. Escolhido pelo FEMA eoutros organismos do go-

verno dos EUA, o “MERLIN” pode ser utilizado independente de qualquer apoio, possui reservatório 

duplo para armazenamento e utilização de vários tipo de espumas e agentes de descontaminação. 

Sua Versatilidade faz com que o Merlin seja perfeito para uma grande variedade de aplicações de 

emergência.

Modelo Capacidade Líquida Projeção de Distância Peso Pronto para Uso:

Merlin 68Litros Até 12 Metros 86Kg

Modelo Capacidade Líquida Projeção de Distância Capacidade Nominal Peso Pronto para Uso Dimensão

Switch Caf 60Litros Até 10,7 Metros 1590 Litros p/Hora 22,7Kg
0,4m x 1,7m x 0,6m
0,4m x 1,7m x 0,6m

COMBATE A INCÊNDIO
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Alavanca Arrombamento Tipo Hooligan

Roupa Aproximação Bombeiro

Capacete Combate a incêndio mod: HT04

Bota para Bombeiro

Fabricada em aço com níquel e 15% de inox, possui múltiplas funções, quebrar furar, arrombar, dilacerar, 

consiste de um pé de cabra, uma cunha e uma espora, montados em uma barra de aço ideal para aber-

tura de válvula de gás fechaduras e ferrolhos . Possui ranhuras anti-derrapantes.

Desenvolvida a partir das mais atuais e efi-

cazes tecnologias de tecidos, acessórios, 

membranas e processos construtivos, ofere-

ce ao mercado o mais alto nível de qualidade 

e desempenho em roupas de aproximação e 

combate ao fogo em todo o mundo. Seus pro-

cessos e materiais seguem rigorosamente os 

mesmos utilizados pelas maiores e melhores 

companhias internacionais: EN468, EN469, 

ISO R 811, NR 6.

Desenvolvido para proteger a cabeça sob as condições mais extremas. Relação ideal entre proteção e conforto, com um amplo espectro de atualizações 

opcionais. Combate a incêndios estruturais nunca foi mais seguro.

Com faixa refletiva, material borracha, anti--abrasão, à prova de corte e anti-perfuração. Anti-derrapante, 

anti-ácido e anti alcalino, biqueira e palmilha de aço, forração tem tratamento anti-chamas, alças de 

borracha para ajudar no calce, reforços adicionais no peito e lateral do pé, com solado resistente de até 

300°C,

Modelo Dimensões Peso

Hooligan 930mm 5Kg

Modelo Dimensões Tamanhos Resistência a perfuração

Bota 110x60 36 ao 46 ≥ 1100N

Modelo Cores
Resistência à temperatura 

extrema
Certificação

HT04
Amarelo - Vermelho
- Azul - Verde Limão

até 1000 ° C em um 
segundo

EN 443:2008
EN 14458:2004

MED

Acessórios
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Equipamento Autônomo AVON

Visor disponível em curva única com tampas de viseira que podem ser anexadas, disponível também na versão de curva dupla sem distorção. • ta-

manhos: pequeno, médio e grande da máscara estão disponíveis RDV (válvula de demanda removível) (não mostrado) • O usuário pode desencaixar o 

regulador de segundo estágio • Regulador de perfil baixo projetado para permitir visibilidade superior. • Alarme para a notificação imediata para o usuário 

quando o cilindro chegar a 1/4 da pressão • medidor localizado no ombro permite visualização rápida do ar restante do cilindro Apoio costal • material de 

construção: Composite • alças para facilitar o transporte feito de kevlar • Alças acolchoadas • disponível nas versões de 2216 e 4500 psi.

Toda a parte eletrônica utiliza somente uma força de energia, o C4 Power Pack;- Consiste em 4 baterias C-cell; - Acesso fácil ao suporte de baterias nas 

costas fazendo com que seja o único local para checar quando o sensor de bateria fraca acender;PAINEL DE CONTROLE - Contempla o pacote eletrô-

nico completo - Botão largo projetado para ser acionado com luvas - Botão de ativação frontal para fácil localização; - Conexão para comunicação de 

rádio;- Sistema de amplicação de voz alto-falante, com dez con¬gurações de voz para reduzir o nível de ruído de respiração sem afetar a comunicação

NIOSH NFPA CBRN

• amplificador de voz 10 nível
• controle de botão único
• In-Máscara microfone à prova d’água
• montagem do cilindro de conexão rápida
• contornos e alças acolchoadas
• Fastest ativação ar
• garantia pneumática 15 anos
• garantia de eletrônicos 10 anos
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Motocicleta de combate a incêndio
Com um sistema auto-suficiente com dois tanques interconectados com capacidade de 25 litros para água pré-misturada e espuma. O sistema é acio-

nado por ar comprimido através de um cilindro composite de 6,8L com pressão de 300 bar.

A pressão do ar é reduzida para 20 bar com um regulador de pressão antes de entrar em um dos tanques de água. Uma válvula anti-refluxo é montada 

entre o regulador de pressão e o tanque de água, para evitar uma queda da pressão de ar, se o tanque de ar é desligado, enquanto a unidade é pres-

surizada.

Os tanques operam através de ar atmosférico comprimido, a pressão de trabalho é de 20 

bar. O bico possui um bocal duplo, que tem a pressão de saída de 13 bar, este podendo

ser usando para quebrar vidros.O comprimento do lance é de 104 cm, sendo seu peso 

4kg; possui duas opções de spray; em micro-gotas ou jato de espuma aspirado, a varia-

ção é selecionada de acordo com o operador.

O esguicho é feito de aço inoxidável, garantido sua resistência. Ele pode ser usado para 

quebrar janelas e vidros, garantido que o bombeiro tenha acesso ao interior de casas, 

carros, etc. Ajudando a acelerar o processo de combate à incêndios.

O sistema de combate a incêndio é montado em uma motocicleta BMW R 1200 RT alemã 

,que foi testada para a integridade estrutural e estabilidade. A BMW, garante a segurança 

do piloto.

O sistema de combate à incêndio da Firexpress montado na motocicleta é baseado no 

único e patenteado esguicho de ação dupla. O esguicho é operado através da sua empu-

nhadura tipo pistola. O esguicho pode utilizar o modo neblinado e o modo jato concentra-

do, o seu modo de operação é selecionado através do seletor

Modelo Dimensões Peso Limite de Velocidade Certificação

BMW R 1200 RT 223x91 x143 359 kg 180 km/h EN 3-7
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Nova linha de Ferramentas
Greenline

Sem Motobombas - Sem emissão de gases - Nível de ruído reduzido - Alimentadas por bateria de lítio - Ergonomicas e de fácil utilização - Adequadas para transporte aéreo



Nova linha de Ferramentas

Sem Motobombas - Sem emissão de gases - Nível de ruído reduzido - Alimentadas por bateria de lítio - Ergonomicas e de fácil utilização - Adequadas para transporte aéreo

A Holmatro Rescue Tools sai na frente mais uma vez e apresenta 

uma série de ferramentas de resgate operadas por bateria que são 

extremamente compactas e ultra leves
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Ferramentas holmatro a bateria
Sem emissão de gases emitidos ou motobombas: mais saudável para socorristas e vítimas Ideais para a utilização em espaços confinados e/ou subter-

râneos, tais como túneis e edifícios desmoronados Ergonómicas e de fácil utilização Nível de ruído muito reduzido Alimentadas por tecnologia de bateria 

de lítio

Cortador GCU 4035 NCT II

Expansor GSP 4240

Ferramenta combinada
GCT 4150

Ferramenta combinada
GCT 5117

Cortador GCU 4050 NCT II

Ferramenta combinada
GCT 4120

Ferramenta combinada
GCT 5111

Cilindro expansor
GRA 4321

Modelo Dimensões Peso Pressão máx. trabalho Força de Corte

Cortador GCU 4035 NCT II 829 x 297 x 217 mm 19.2kg 720 bar 355 kn (Corte)

Cortador GCU 4050 NCT II 890 x 297 x 217 mm 22.2kg 720 bar 927 kn (Corte)

Expansor GSP 4240 884 x 316 x 232 mm 23.3kg 720 bar 206 kN - (Expansão)

Ferramenta combinada GCT 4120 789 x 297 x 207 mm 14.5kg 720 bar 247 kN - Corte

Ferramenta combinada GCT 4150 901 x 297 x 212 mm 19kg 720 bar 380 kN - Corte

Ferramenta combinada GCT 5111 677 x 295 x 204 mm 13.7kg 720 bar 206 kN - Corte

Ferramenta combinada GCT 5117 775 x 295 x 204 mm 14kg 720 bar 204 kN - Corte

Cilindro expansor GRA 4321 250x566x816mm 18kg 720 bar 161 kN(Expansão) - 50 kN (Tração)
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Ferramentas Combinadas Holmatro
Multifuncional Uma única ferramenta para corte, separação, compressão e tração Adequada para uma grande variedade de operações, desde interven-

ção rápida em resgate de veículos até busca e salvamento urbanos (USAR)

Ferramenta combinada
CT 5111 RH

Ferramenta combinada
HCT 5111

Ferramenta combinada
HCT 5117

Ferramenta combinada
HCT 5117 HR

Ferramenta combinada
CT 5117 RH

Ferramenta combinada
HCT 5111 RH

Ferramenta combinada
CT 5117

Modelo Dimensões Peso Pressão máx. trabalho Força de Corte

Ferramenta combinada CT 5111 RH 566 x 223 x 112 mm 8.2 kg 720 bar 206 kN - Corte - 44 kN (Expansão)

Ferramenta combinada CT 5117 RH 626 x 223 x 145 mm 9.4 kg 720 bar 204 kN - Corte - 54 kN (Expansão)

Ferramenta combinada HCT 5111 540 x 287 x 193 mm 8.7kg 720 bar 206 kN - Corte - 45 kN (Expansão)

Ferramenta combinada HCT 5111 RH 540 x 223 x 145 mm 8.7 kg 720 bar 206 kN - Corte - 46 kN (Expansão)

Ferramenta combinada HCT 5117 626 x 287 x 193 mm 9.4 kg 720 bar 204 kN - Corte - 54 kN (Expansão)

Ferramenta combinada CT 5117 664 x 287 x 193 mm 8.9 kg 720 bar 204 kN - Corte - 54 kN (Expansão)

Ferramenta combinada HCT 5117 HR 626 x 223 x 145 mm 9.4kg 720 bar 204 kN - Corte - 54 kN (Expansão)

www.resgatecnica.com.br
47



48
CATÁLOGO 2015

Bomba manual e motobomba a combustão
Hidráulica com capacidade de acionamento de 01 ou 02 ferramentas simultaneamente na versão Core®, com motor à gasolina, com bomba exclusiva 

do tipo axial de três estágios, permitindo assim uma maior eficiência no resgate, intercalando potência e velocidade com controle automático.

Motobomba a bateria 
SPU16

Diversificadas Seguras Versáteis Compactas

Motobomba spider 
SR10 PC 1

Motobomba spider 
SR20 PC 2

Motobomba spider 
SR40 PC 2

Modelo Dimensões Pressão de trabalho Peso Estágios
Acionamneto de

Ferramentas
Certificação

Bateria SPU 16 530 x 252 x 388 mm 720 bar 17.7 kg 03 01 EN 13204

Spider SR10 PC 1 360 x 290 x 423 mm 720 bar 14.5 kg 03 01 NFPA 1936

Spider SR 20 PC 2 455 x 315 x 460 mm 720 bar 22.7 kg 03 02 NFPA 1936

Spider SR 40 PC 2 497 x 467 x 492 mm 720 bar 37.3 kg 03 02 NFPA 1936

MotoBombas
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Mangueira Hidráulica Core Carretel Mangueira Hidráulica Core

Fabricada em polietileno reforçado 

com kevlar e a linha de retorno em 

polietileno com dupla função, com 

um conector coaxial macho e um fê-

mea, conectores com engate rápido 

travamento automático, de dupla fun-

ção (pressão e retorno)

Bomba manual HTW 1800 C
Acionamento manual; capacidade óleo 1800 cc; peso pronto pra uso 10.8 kg, dimensões de 765 x 240 x 236 mm, 

pressão máxima de trabalho 720 bar, versão Core. De acordo com as normas EN 13204.

Em aço inox, diâmetro de 40 cm, com 

conectores de engate rápido tipo face 

plana, com sistema de travamento 

central e ou liberação total das man-

gueiras. Acionamento manual através 

de manopla de metal revestido em 

material plástico, com apoio antivibra-

tório, com estrutura em aço

Modelo Tamanhos Cores Pressão máxima de trabalho Certiticação

Mangueira Hidráulica Core 05 - 10 - 15 - 20 metros Laranja - Azul - Preta 10.500psi / 720bar NFPA

Carretel Mangueira Hidráulica Core 15 - 20 - 25 metros Laranja - Azul - Preta 10.500psi / 720bar NFPA

Ferramenta Combinada Manual HCT Cunha Manual Mod: HPW 3624

Ferramenta autônoma manual

corpo confeccionado em alumínio de alta resistência e lâminas em aços especiais, com acionamento bomba hidráulica de dois estágios, manual, através 

de alavanca retrátil que permite um giro de 180 graus com até 07 regulagens diferentes para facilitar o ângulo para trabalho.

Modelo Força de corte Força de expansão Abertura de expansão Dimensões Peso

HCT 4120 247Kn 52Kn 268mm 698 x 205 x 163 14,8Kg

HPW 3624 - 253 Kn 144mm 713x270x197mm 11,8Kg
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Ferramenta separadora

corpo e lâminas confeccionado em alumínio de alta resistência e ponteiras intercambiáveis antideslizantes em aços especiais, com acionamento através 

de empunhadura ambidestras, do tipo homem morto, com retorno automático para posição neutra em caso de acidentes através de mola, permite seu 

manejo em qualquer posição

Ferramenta Separadora 4240
Certificação: UL - NFPA

Ferramenta Separadora 4260
Certificação: UL - NFPA

Ferramenta Separadora 4280
Certificação: UL - NFPA

Modelo Abertura de Separação Força de expansão Força de tração Dimensões Peso

Separadora 4240 695mm 206Kn 90kn 771 x 297 x 206 18.2kg

Separadora 4260 832mm 146,8Kn 104kn 883 x 322 x 227mm 23,9kg

Separadora 4280 675mm 258Kn 159kn 801 x 318 x 235 mm 26.0kg
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Ferramenta combinada

corpo confeccionado em alumínio de alta resistência e lâminas em aços especiais, com acionamento 

através de empunhadura ambidestras, o que facilita seu manejo em qualquer posição, com alça de 

apoio, com iluminação exclusiva através de leds, com uma única pilha 2AA com autonomia de 06 

horas

Modelo Corte Expansão Abertura de expansão Dimensões Peso

4150 300,7 Kn 71,9 Kn 360 mm 787x236x190 mm 14 Kg Ferramenta Combinada 4150
Certificação: UL - NFPA

Cilindro Hidráulico 4315

Cilindro Hidráulico 4350

Cilindro Hidráulico 4332

Cilindro Hidráulico XR 4360

Cilindro Hidráulico XR 4340

Cilindro hidráulico separador

corpo confeccionado em alumínio de alta resistência e sapatas intercambiáveis antideslizantes e giratórias em aços especiais, permitindo o melhor ajuste 

do comando da ferramenta em relação ao veículo, com acionamento através de empunhadura ambidestras, do tipo homem morto, com retorno auto-

mático para posição neutra em caso de acidentes

Modelo Força de Separação Dimensões quando Recolhido: Dimensões quando Estendido: Peso

4315 100 Kn 565mm 965mm 10,9Kg

4332 162 Kn 945mm 1625mm 18,3Kg

4340 218,6Kn 1º Êmbolo - 81Kn 2º Êmbolo 303mm 585mm 10,8Kg

4350 218,6Kn 1º Êmbolo - 81Kn 2º Êmbolo 533mm 1275mm 16,3Kg

XR 4360 100kn 625mm 1275mm 13,6kg

Mini cortador
Com lâminas otimizadas para ambos os perfis e barras redondas planas. Pode ser usado para muitas aplicações diferentes, como o corte pedais e apoios 

de cabeça nos carros. Permite um posicionamento e operação com apenas uma das mãos.

Modelo Dimensões Peso Força de corte Abertura das lâminas

SMC 4006 C 389 x 114 x 234mm 6.8Kg 197Kn 25mm

4007 380 x 72 x 135mm 2.00 Kg 220 Kn 55mm

HMC 8U 240 x 75mm 3kg 78,3kN 40mm

Mini Cortador 
SMC 4006 C

Mini Cortador 
4007 Cortador de Pedal 

HMC 8U
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Almofadas Pneumáticas

Almofada pneumática confeccionada em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante, nos caso de duas 

almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização 

da almofada e da carga a ser levantada, resistente à ozônio e uma vasta gama de produtos químicos.

Modelo Dimensões
Capacidade

nominal de carga
Altura máxima

inflada
Peso Espessura Volume de ar

HLB 67 908 x 908 mm 68 toneladas 520 mm 23,5 kg 25 mm 1.206 litros

HLB 40 708 x 708 mm 40,3 toneladas 405 mm 15.1kg 25 mm 558 litros

HLB 32 658 x 658 mm 32,6 toneladas 380 mm 13.1kg 25 mm 450 litros

HLB 24 310 x 1000 mm 24,4 toneladas 215 mm 9,5 kg 25 mm 216 litros

HLB 20 508 x 508 mm 20,3 toneladas 290 mm 6,7 kg 25 mm 189 litros

HLB 18 660 x 360 mm 18,3 toneladas 204 mm 6,8 kg 25 mm 90 litros

HLB 12 408 x 408 mm 12,2 toneladas 225 mm 5,0 kg 25 mm 171 litros

HLB 10 380 x 380 mm 10,2 toneladas 215 mm 3.8 kg 25 mm 76.5 litros

HLB 05 270 x 270 mm 5,1 toneladas 150 mm 2.0 kg 22 mm 22.5 litros

HLB 03 228 x 228 mm 3,7 toneladas 130 mm 1,5 kg 22 mm 16.2 litros

HLB 01 150 x 150 mm 1,0 toneladas 130 mm 0,6 kg 22 mm 6,3 litros

Acessórios Almofada Pneumatica

Acessorios Apresentação

Mangueira de Ar 3 mts - 5mts - 10mts

Válvula Reguladora de Alta Pressão Destinada a cilindros de 200 / 300 bar, e reduzir com segurança para 8 bar

Controle Duplo Mod: DCV 10u Com dois manômetros, com uma entrada de ar e duas saídas para as almofadas, com uma válvula de segurança

Válvula de Segurança conectores de engate rápido e travamento automático válvula de segurança e registro de fecho rápido.

Joystick Duplo HDC 10U Montada em caixa de material sintético, com controles através de joystick, com uma entrada e duas saídas,
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Sistema de Blocos e Calços

Especialmente desenvolvido para uso em técnicas de resgate, sistema fabricado em polietileno reciclado, 100% reutilizável, com 20% mais de aderência 

devido à elasticidade do material sob carga. Não absorvente, resistência total à água e óleo, leve, flutua sobre a água, empilhável, anti-derrapante com 

design exclusivo na superfície.

Composto de Dimensões Peso

02 Cunhas Pequenas 230 x 75 x 75mm 0,5kg

02 Cunhas Grandes 230 x 150 x 75mm 1,0kg

02 Blocos Peq. Intertraváveis para Fechamento 230 x 230 x 25mm 1,0kg

02 Blocos Méd. Intertraváveis para Fechamento 230 x 230 x 50mm 2,0kg

02 Blocos Grd. Intertraváveis para Fechamento 230 x 230 x 75mm 3,0kg

02 Calços Escalonados 755 x 95 x 270mm 6,3kg

02 Cunhas Pequenas 230 x 75 x 75mm 0,5kg

02 Cunhas Grandes 230 x 150 x 75mm 1,0kg

www.resgatecnica.com.br
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Escora em (V) V-Strut

Para a estabilização imediata e segura de veículos sinistrado.

Para uma rápida e simples separação e nova 

ligação

• Ferramenta leve para uma estabilização 

imediata e segura

• Escora de estabilização de veículos 

com cabeça integrada, placa de base 

e correia de tensão com mecanismo de 

gancho e catraca

• Solução completa, sem peças soltas 

que se possam perder
Evita o emaranhamento da correia de tensão

Gancho de encaixe

Carretel para correia de
tensão

Modelo Dimensões Peso Carga Máxima

V-Strut 1080 x 149 x 210 mm 7.9 kg 16 / 1.6 kN / t



Suporte de cilindro

Suporte de cilindro especialmente desenvolvido para uso na maioria das colunas dos modelos existentes de automóveis. Dependendo do tamanho da 

abertura da porta do veículo o cilindro pode ser utilizado tanto na posição horizontal ou vertical.

O Modelo HRS 22 NCT possui dentes de fixação em sua base o que garante que a peça não se mova para esquerda ou direita, durante o trabalho o que 

garante muito mais segurança, desenvolvido com barras em perfil o que proporciona um perfeito ajuste do cilindro mantendo-o posicionado e centrado.

Acessórios Complementares

Cortador de Cinto

Escudo de proteção

Quebrador de Vidro

Correntes para tração

Mantas de proteção

RESGATE VEICULAR
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Luva de Extricação

Luva multitarefa, protege o dorso com flexibilidade e amplitude de movimento das mãos. A palma éconstituída com couro sintético Clarino®, reforçada 

com Kevlar® e almofadas em EVA. O dorso tem seu acabamento com almofadas de TPR (Borracha Termoplástica), protegendo o metacarpo. A tela de 

malha laranja e amarelo na palma proporciona excelente contraste. O punho em Neoprene com refletivos Reflexite® proporcionam conforto ao colocar as 

mãos e alta visibilidade para ambientes com pouca luz.

Luva Extricação HV100

Modelo Peso Tamanho Material

Luva Extricação 250gr 08 a 12 (M, G, GG, GGG) EN388: 4143 - CA Kevelar & Clarino

Protetor de Air Bag SECUNET

Utilizado para neutralizar a expansão do balão do Airbag durante um procedimento de resgate caso o mesmo dispositivo seja acionado acidentalmente, 

de simples instalação, compatível com todos os modelos de veículos comerciais ou de passageiros, inclui caixa sintética para condicionamento,

Modelo Peso Tamanho Material

Secunet 250gr Universal Adaptado em todos os modelos de volante Kevelar
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Certificação

CE - EN 3097

Luvas de Vaqueta Luvas de CouroLuvas P.M.I reforço 
na palma GL22300

Luvas P.M.I reforço
na palma GL22500

TRABALHOS EM ALTURA

Capacetes

Cordas dinâmicas e estáticas Cordeletes Aneis de Fita fita tubular

Luvas

Especialmente desenvolvido para uso em técnicas de resgate, sistema fabricado em polietileno reciclado, 100% reutilizável, com 20% mais de aderência 

devido à elasticidade do material sob carga. Não absorvente, resistência total à água e óleo, leve, flutua sobre a água, empilhável, anti-derrapante com 

design exclusivo na superfície.

Cordas fabricadas nos Estados Unidos de alta resistência para profissio-

nais que precisam de alto desempenho. Uma relação perfeita de peso X 

resistência.

Fina e de alta resistência. Usada em ancoragens, equalizações, auto segu-

ros, etc. Feita em Dyneema, mais resistente e de menor volume.

Luvas diferenciadas, para quem deseja uma melhor performance e proteção para as atividades em altura. Proteção superior, sem perda da eficiência nas 

atividades em altura.

Modelo Diâmetro Registro / Certificações:

PMI 10 / 12,5mm EN/ CE / UIAA

Anéis de FitaCordelete Fita tubular

Modelo Cores Peso Registro / Certificações:

Kask 300 g CE EN 397
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Cintos & Cadeirinhas

Ascensores

Descensores e freio 8

Cadeirinhas versáteis. Podem ser usadas em qualquer situação de escalada, rapel, salvamento e resgate. Possuem certificação Internacional da UIAA 

(União Internacional das Associações de Alpinismo). Aprovada no teste de tração.

Certificação

CA - UIAA - NFPA*

Certificação

CE - EN

Cadeirinhas
CANYONING

Descensor A-B Descensor ID Freio8 Aluminio Freio 8 com orelha

Ascensor de peito Ascensor de punhoAscensorMini rope grape

Cadeirinhas Big Wall Cinto Avatar 05 Pon-
tos de Ancoragem*

Certificação

CE - EN
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Mosquetões e polias

Polias

Placa de ancorragem

Mosquetão D

Polia Simples Polia
Oscilante

Polia Dupla
Oscilante

Polia
Progressiva

Polia Tandem
50mm

Polia Kootney

Mosquetão Pera Mosquetão aço oval Mosquetão aluminio

Certificação

CE - EN

Certificação

CE - EN

Certificação

CE - EN

Placa de ancorragem 8+ 5 furos Placa de ancorragem 3 + 1 furos

TRABALHOS EM ALTURA
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APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos 

Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Comba-

te a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  

Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  

•  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incên-

dio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate 

Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mer-

gulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Flo-

restal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terres-

tre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  

•  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  

•  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  

Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espa-

ço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Com-

bate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equi-

pamento Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço 

Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate 

a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento 

Tático  •  Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  

•  Manequins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  

•  Resgate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  

Espaço Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Mane-

quins de Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Res-

gate Veicular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço 

Confinado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de 

Treinamento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Vei-

cular  •  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confi-

nado  •  Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Trei-

namento  •  Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  

•  Altura  •  APH  •  Resgate Terrestre  •  Equipamento Tático  •  Espaço Confinado  •  

Produtos Perigosos  •  Mergulho  •  Espaço Confinado  •  Manequins de Treinamento  •  

Combate a Incêndio Florestal  •  Combate a Incêndio  •  Resgate Veicular  •  Altura  •  

Rua Abrahão João, 150 - Bairro Parque São João
Belo Horizonte – MG - CEP 30570-550 - Tel.: +55 (31) 3568-5105

www.resgatecnica.com.br | contato@resgatecnica.com.br


