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Ferramenta separadora portátil a bateria  
utilizada para separar, esmagar e tracionar.

Com sistema Greenline 

EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

Leve

Eficiência

Fáceis de transportar e manusear, e ainda reduz o esforço fí-
sico. Máximo desempenho com o mínimo de peso.

Perfil nas extremidades de separação e aderência perfeita em
todas as situações.

 

Bateria carrega 100% em 1 hora.

Pode ser operada diante de umidade e chuva.

O novo design de alça de transporte ainda mais ergonómico
aumenta o conforto do operador em vár ias posições de 
trabalho.

Alça

 Nova iluminação LED na alça da ferramenta integrada: São seis luzes 
de LED com capacidade de iluminação superior. Os socorristas 
podem agora trabalhar de dia e de noite e não terão prejuízos de 
iluminação.

Tecnologia de bateria avançada

Iluminação

A tecnologia de ións de lítio combina uma vida útil da bateria 
mais longa com elevada capacidade para a máxima 
utilização operacional.

Um indicador LED mostra a capacidade da bateria mesmo 
quando as ferramentas estão desligadas pode apertando um 
botão e verificando o estado da carga.

Um sistema fácil de encaixe/desencaixe no topo do 
equipamento permite mudar as baterias com uma só mão em 
poucos segundos, mesmo em espaços confinados. 
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Especificações

Linha 5000

Ferramenta 
Separadora

a Bateria
GSP 5240 CL

Características

Ideal para utilização em espaços confinados ou áreas subterrâneas;

Adequadas para utilização em todas as condições atmosféricas;

Até mesmo em caso de precipitação (extrema) e temperaturas baixas, até -20°C/-4°F.

Desenvolvidas para uma intervenção rápida no resgate de veículos e no desencarceramento de vítimas, bem 
como em outras operações, como busca e salvamento urbanos
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