
Ferramenta de Expansão Mod: SP 4240 C II

Corpo e lâminas confeccionado em alumínio de alta resistência e 
pponteiras 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 com controle mais preciso, exclusivo sistema de proteção 
completa de sobrecarga, com alça de apoio antideslizante, com ilu-
minação exclusiva através de leds integrados, com uma única pilha 
2AA com autonomia de 06 horas, com luminosidade direcionada à 
area de trabalho e reduzir sombras. Com abertura de separação de 
até 686 mm, força de separação de 206 kn, força de tração de 90 
kn, pressão máxima de trabalho de 720 bar, com dimensões de 771 
x 316 x 206 mm e peso de 18.1 kg

As Ferramentas de expansão possuem 03 funções  
principais:  Comprimir,  Separar  e tracionar. Os 
expansores podem apertar ou comprimir o metal 
para criar um ponto franzido ou áreas de acesso, 
para posteriormente com o uso de um cortador 
hidráulico realizar o corte. A terceira função, esta 
relacionada a tração, a combinação de ponteiras 
somadas a correntes permitem o operador realizar 
procedimentos de tração e rebatimento de painel 
de forma eficiente. 

www.resgatecnica.com.br

Aplicação:

Acessórios Opicionais

 
 

  
  
  
   

 
 

  
  
  
   

 
 

  
  
  
  

 
 

  
  
  
  

Indicações

Caracteristicas

Resgate  Veicular
www.resgatecnica.com.br

(31)  3568 5105

contato@resgatecnica.com.br

Certificadas e aprovadas conforme normasEN 13204 
AS43/686-18.1 - NFPA 1936 

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

Modelo Abertura de 
Separação

Força de 
expansão

Força de 
tração Dimensões Peso

Separadora 4240 686mm 206Kn 90kn 771 x 316 x 206 18.1kg

Acessórios de 
tração, conjunto SP 

4240/3240

Conectar no lugar das 
Ponteiras do Expansor 

para utilização com 
correntes de tração.

Correntes de tração, 
conjunto 10 mm, 1,5 m 

+ 3,0 m

Para utilização com 
separadores SP 4330 

e multiusos (H)CT 
4120/4150.

Ponteiras de
 separação, SP 4241

Para expansores SP 
4241, com dente 

extra longo.


