
Ferramenta de Corte Mod: CU 4035 Core NCT II

corpo confeccionado em alumínio de alta resistência e lâminas em 
aços especiais, 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 luminosi-
dade direcionada à area de trabalho e reduzir sombras, com exclu-
sivo sistema de travamento das lâminas parafusos I-Bolt**, no qual 
mantém o torque das lâminas permanentes, estando assim sempre 
pronta para o próximo serviço, tornando o corte mais suave com 
mais eficiência e menos esforço. Com abertura de corte de até 159 
mm, força de corte de 354kn,  com dimensões de 714 x 270 x 202 
mm mm e peso de 13.8 kgDestinada a pratica mais pesada no processo de 

desencarceramento, é responsável pelo corte de 
toda a estrutura do veículo, suas lâminas propri-
amente desenhadas permitem que a ferramenta 
trabalhe com força de corte superior a 34 tone-
ladas. Utiliza o processo de cisalhamento em sua 
operação.
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Indicações

Caracteristicas

Resgate  Veicular
www.resgatecnica.com.br

(31)  3568 5105

contato@resgatecnica.com.br

Modelo Dimensões Peso Pressão máx. tra-
balho

Abertura de 
Corte

Força de 
Corte

CU 4035 Core NCT 
II 714 x 270 x 202 mm 13.8kg 720 bar 159mm 354 kn 

(Corte)

Certificadas e aprovadas conforme normas UL e NFPA. 
Categoria A8 B7 C7 D8 E9.

Comprime as lâminas de forma mais apertada, resultando em menos 
separação das lâminas e melhor desempenho de corte
• A cobertura de aço inoxidável protege os parafusos

Trabalha em
 profundidades de 

ate 30 metros

Possui Iluminação 
Independente

Ferramenta sem a Tecnologia I-BOLT Ferramenta com a Tecnologia I-BOLT

** Tecnologia I-BOLT Possui um design muito mais plano. 
Fornece um melhor acesso em espaços estreitos. Outras 
vantagens são uma menor separação de lâmina e um processo 
de corte mais eficiente.


