
Ferramenta de Corte Mod: CU 4050 C NCT II

Ferramenta Hidráulica de Corte modelo 4050 NCT, utilizada em 
corte de ferragens, com corpo em alumínio aeronáutico, lâminas 
em aço especial de alto grau de dureza, fixadas através de parafuso 
interno com sistema exclusivo de travamento das lâminas, manten-
do assim o torque original da ferramenta por mais tempo, evitando 
a perca do torque, do corte e da lâmina. Controle de direção acio-
nado através de válvula de controle com comando de mão no pun-
ho, ambidestra, em qualquer posição de utilização da ferramenta, 
com retorno automático à posição original, quando da soltura ou 
desacionamento da mesma. Com válvula de alivio em caso de ex-
cesso de pressão, e válvula de retenção que não permite a aber-
tura ou fechamento da ferramenta depois de desconectada, mes-
mo sob pressão externa. Possui alça de sustentação, com 04 leds 
incorporados, alimentada através de 01 pilha AA, com autonomia 
de 06 horas, para maior eficiência nos trabalhos noturnos. Sistema 
de acoplamento através de mangueiras com conectores de engate 
rápido face plana com travamento de segurança automático, com 
tampas de proteção contra detritos nas extremidades. Utiliza flu-
ido hidráulico mineral com baixa inflamabilidade e condutividade 
elétrica, de acordo com as normas internacionais, especifica para 
este tipo de equipamento. Disponível nas versões Core® (mangue-
ira única coaxial) e Twin Line (mangueira dupla). Pressão máxima 
de trabalho de 720 BAR / 10.500 PSI. Força de Corte de 927 Kn/ 
94,5 ton, Abertura Máxima de Corte 181 mm, Peso de 15,1 kg (TL) e 
13,8 kg (Core) e dimensões de 800 x 236 x 190 mm (TL) e 730 x 236 
x 190 (Core). Equipamento atende e é certificado de acordo com a 
norma NFPA 1936 versão 2009, EN 13.204 e UL

Destinada 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 92 tone-
ladas. Utiliza o processo de cisalhamento em sua 
operação.
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Indicações

Caracteristicas
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(31)  3568 5105
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Modelo Dimensões Peso Pressão máx. tra-
balho

Abertura de 
Corte

Força de 
Corte

CU 4050 Core NCT 
II

789 x 264 x 194 mm 18.1kg 720 bar 181mm 927 kn 
(Corte)

Trabalha em
 profundidades de 

ate 30 metros

Possui Iluminação 
Independente

** 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.

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


