
EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

Cilindro Hidráulico GRA 4321 à Bateria

Cilindro hidráulico separador e tracionador funcionamento a bate-
ria corpo confeccionado em alumínio de alta resistência e sapatas 
intercambiáveis antideslizantes e giratórias em aços especiais, per-
mitindo o melhor ajuste do comando da ferramenta em relação 
ao veículo, com acionamento através de empunhadura ambide-
stras, do tipo homem morto, com retorno automático para posição 
neutra em caso de acidentes através de mola, permite seu manejo 
em qualquer posição com controle mais preciso, exclusivo sistema 
de proteção completa de sobrecarga. com alça de apoio antidesli-
zante, com iluminação exclusiva através de leds integrados, com 
uma única pilha 2AA com autonomia de 06 horas, com lumino-
sidade direcionada à area de trabalho e reduzir sombras Utiliza 

totalidade.pressão de trabalho de 720 bar força de tração de 50Kn
Utilizados  primariamente  para  realizar  o  rebati-

  latnorf  aditab amu  ed  osac  me  leniap  ed  otnem
  ad  otnemanoisirpa  o  airavel  edno  olucíev  od

vítima  entre  o  painel e o banco da condução. É 
possível que sua utilização seja descartada caso o 
usuário possua uma tesoura  e  um  expansor  hi-
dráulico , mas ainda sim é uma ferramenta de mui-
ta utilidade na realização de tração das ferragens. 
Possui força de separação de 15  toneladas
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Aplicação:

Produtos Relacionados opicionais:

Indicações

Características
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NFPA 1936. 

Modelo Força de 
Separação

Dimensões quando 
Recolhido:

Dimensões quando 
Estendido: Peso

4321 A Bateria 161 Kn 566mm 816mm 18,4Kg

Suporte para Cilindro 
HRS 22 NCT

Ponteira Cônia e tipo 
base

Peça para Conexão da 
Ponteira

Ponteiras para Cilindro 
Hidráulico

Tubos de extensão para 
cilindro Hidráulico de 

125 - 225 - 500mm



EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

Cilindro Hidráulico GRA 4321 à Bateria

• Possui nível de ruído muito reduzido diminuin-
do o stress das vítimas e facilitando a comunicação 
entre os socorristas. emissão sonora a 4 m / 1 m 
(com carga) dB(A) 65 / 74

• Sem emissão de gases emitidos por uma moto-
bomba, podendo ser utilizado em ambientes fer-

-
neos.

• Alimentado por tecnologia de bateria de iões de 
lítio

• A Bateria possui longo tempo de operação

• Sem efeito de memória (vício de Bateria)

• O indicador LED mostra a capacidade da bateria 
durante a utilização; quando a ferramenta é de-
sligada, ou quando a bateria não se encontrar na 
ferramenta.

• Bateria recarregável 100% em 60 minutos

• Ideais para transporte  aéreo

• Proporciona uma troca simples e fácil da bateria 
mesmo em locais mais apertados através de um 
sistema de encaixe/desencaixe é possível  substitu-
ir a bateria com uma só mão, em poucos segundos

• Adequadas a todas as condições climáticas

• Adequadas para a utilização em temperaturas 
abaixo de zero, até -20°C

• Adequadas para a utilização em condições 
climáticas úmidas

www.resgatecnica.com.br

Indicações

Resgate  Veicular
www.resgatecnica.com.br

(31)  3290 2300

contato@resgatecnica.com.br

- Modelo:.......................................................................BPA 28-4 
- Capacidade:.....................................................................4.1 Ah 
- Energia:.......................................................................114.8 Wh 
- Tempo de carregamento:.........................................60 min. 
- Tipo de bateria:...............................................................Li-Ion 
- Tensão:............................................................................28 VDC 
- Peso , pronto para uso:...................................................1 kg
- Dimensões:............................................143 x 111 x 62 mm 

Acessórios & Opicionais

Carregador de Bateria Bolsa para acomodação 
da Bateria

Mochila Para transporte 
da Ferramenta
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