
Ferramenta de Corte Mod: GCU 4050 NCT II (A bateria)

corpo confeccionado em alumínio de alta resistência e lâminas em 
aços especiais, com acionamento através de empunhadura am-
bidestras, 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 
antideslizante, com exclusivo sistema de travamento das lâminas 
parafusos I-Bolt, no qual mantém o torque das lâminas permanen-
tes, estando assim sempre pronta para o próximo serviço, tornan-
do o corte mais suave com mais eficiência e menos esforço. Com 
abertura de corte de até 159 mm, força de corte de 927 kn, corte 
de barra redonda de até 41mm, com dimensões de 829 x 297 x 217 
mm e peso de 22.7 kg

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 90 tone-
ladas. Utiliza o processo de cisalhamento em sua 
operação.
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Modelo Dimensões Peso Pressão máx. tra-
balho

Abertura de 
Corte

Força de 
Corte

CU 4050 Core NCT 
II a bateria

829 x 297 x 217 mm 22.7kg 720 bar 159mm 927 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

Versátil em locais 
de difícil acesso

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.



Ferramenta de Corte Mod: GCU 4050 NCT II (A 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-
chados como espaços confinados e/ou subterrâ-
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.

É possível verificar o nível da bateria

• 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
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Especificações básicas da Bateria

- 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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