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Leve

Eficiência

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

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

Ferramenta expansora  leve e maior valor de 
força utilizada para separar, esgamagar

 e tracionar. Equipado com Tecnologia CORE.

Mais leve do que nunca, graças a novos materiais, integra-
ção de componentes e design inteligente;

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

Alça

Iluminação

Velocidade

Válvula de velocidade incorporada, quando não é aplicada 
carga, os braços abrem rapidamente na distância 
pretendida para acelerar o posicionamento do expansor.

EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

Nova iluminação LED na alça da 
ferramenta integrada: são seis 
luzes com alta capacidade de 
iluminação. Os socorristas agora 
podem trabalhar de dia e de noite 
sem prejuízos de iluminação.
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Possui tecnologia CORE

Possui a tecnologia CORE que combina alimentação e retorno do óleo em 1 única mangueira. Tornando as 
operações mais seguras, rápidas e fáceis de realizar. Trabalha com o núcleo mais seguro, mais rápido e 
mais fácil. 

As ferramentas podem ser trocadas sem a necessidade de accionar uma válvula de alívio na bomba.

A tecnologia oferece um sistema na mangueira em que ela  pode dobrar e embolar  sem que o serviço seja 
pausado ou iniciado novamente.  

Facilidade na conexão e possui um sistema que não possibilita a entrada de detritos entre no conector.

Especificações

EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO


