
CATÁLOGO DE PRODUTOS
EQUIPAMENTOS  PARA  RESGATE  E  SALVAMENTO



A Resgatécnica, fabricante, representante e distribuidora de equipamentos para 
resgate e salvamento,  com  padrões mundiais de qualidade,  tornou-se referência no 
segmento  em todo território brasileiro. 

A empresa assegura o desempenho, a conabilidade e a qualidade de equipamentos 
dos mais simples aos mais sosticados. Voltada para pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, a Resgatécnica deniu sua linha de produtos baseada no mercado 
internacional  e nacional, selecionando os melhores produtos e fornecedores para 
cada tipo de emergência.

Selecionamos uma linha de fornecedores, avaliando a qualidade, segurança e 
tecnologia:

Fornecedores:

Urano, 77 - Santa Lúcia - Belo Horizonte-MG |30.350-580
+55 31 3290-2300|contato@resgatecnica.com.br

www.resgatecnica.com.br
f

resgatecnica.com.br



Esperamos que este catálogo apresente soluções seguras 
e adequadas para facilitar, agilizar e melhorar
o desempenho dos nossos clientes e parceiros.  
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VENTILADOR MECÂNICO VLP 2000E

MENOR DISPONÍVEL NO MERCADO 
Utilizado nos pronto atendimentos, unidades de emergência, serviços de sioterapia pulmonar 



ATENDIMENTO
PRÉ- HOSPITALAR BOLSAS E KITS

Bolsa Desastre Multvítimas

Bolsa Essencial 100

Bolsa Resgate 300

De alta resistência a Bolsa Desastre Multvítimas é confeccionada 
com lona de resistência em poliéster 600, possui parte interna em 
nylon plasticado, e acabamento em alça polipropileno. 

Confeccionada em Poliéster 600 impermeável, com alça tira 
colo e alças de mão. Possui ta reetiva e silk cruz da vida. Parte 
interna em Nylon plasticado, com acabamento em alça de 
polipropíleno e viez.

Confeccionada em lona de alta resistência com parte externa 
resistente à água.

Bolsa Resgate 100

Bolsa Resgate Avançado 200

380 x 670 x 180

Nylon e ou cordura
forrada com nylon

plasticado
com acabamento 

em alça

Disponível
vazia ou em kit.

Consultar
conteúdo de cada

bolsa.

Vermelho,
Azul,

Laranja,
Verde

MATERIAL CORES DIMENSÃO MM COMPOSIÇÃO

Bolsa Resgate 300 500 x 300 x 250

660 x 550 x 280

Bolsa Desastre Multivítimas 320 x 700 x 250

-

Personalizada Consulte

Bolsa Portátil para Oxigênoterapia

Bolsa Portátil para Oxigênoterapia

Revestida internamente com material semi-rígido em toda a 
extensão da parte frontal e dianteira, permitindo a proteção 
de todo o material interno. 

Bolsa Resgate Avançado 200 

Confeccionada 100% no poliéster na cor azul e laranja, com 
faixas reetivas nas extremidades. Oferece alças de mão e 
alças tira-colo; quatro bolsos externos chapados e 5 estojos 
internos. Disponível modelo  com 9 estojos.

Bolsa Resgate Avançado 4000

Utilizada em resgate avançado, com grande capacidade de 
acondicionamento de materiais. Disponível em 42 e 50 litros.

Bolsa Resgate Avançado 4000

Produtos de fabricação própria para transporte e armazenamento de materiais e 
equipamentos pré-hospitalares, necessários para um resgate de emergência e que 
necessitam de atendimento pré-hospitalares.
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 DIVERSOS APH

Equipamentos utilizados para auxílio no atendimento pré-hospítalar incorporando as 
necessidades do socorrista e da vítima. 
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Kit Queimadura

Kit Desastre Capacete Kask Modelo Cruz Vermelha

Kit Parto

Tesoura Ponta Romba Cabo de PlásticoMáscara RCP Pocket Capa para Maca

ATENDIMENTO
PRÉ- HOSPITALAR

*As composições do Kit 
  não podem ser alteradas.

A bolsa contém mais de 130 itens em seu kit, contém 
cobertores para óbito, lonas plásticas, bandeirinhas com 
mastro, lanterna, pranchetas para anotações, polo de ta 
zebrada, caixa de luvas de procedimento, cartões de triagem 
e coletes. 

Acondicionado em envelope resistente, tipo plasticado, 
lacrado. * Os itens que compõem o Kit são customizados 
conforme a necessidade do cliente.

Acondicionado em papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala. * Os itens que compõem o Kit são customizados 
conforme a necessidade do cliente.

Muito elogiado pelo seu conforto e praticidade o capacete 
apresenta pontos de xação para o visor e adaptadores de 
protetores auriculares. Disponível com e sem lente.

Lona de alta resistência em poliéster 600 500g com acessórios

32cm alt. x 70cm comp. x 25cm larg. Leve, ventilado, confortável e versátil
Vermelha (consultar outras cores)

EN 14052

Dimensão Qualidade

Cor:
Certicação

Material

Material Material

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Peso

Cobertor térmico aluminizado; Atadura de 
rayon; Gaze vaselinada; Soro Fisiológico; 
Protetor de queimaduras e evisceração 
; Luva Cirúrgica ; Envelope Grau Cirúrgico 
Envelope Grau Cirúrgico.

Lençol descartável estéril;  Avental manga 
longa em falso tecido; Clamps umbilical ;  
Absorvente hospitalar ; Bisturi descartável ; 
Saco plástico de 20 litros; Envelope com 
álcool gel ; Luva cirúrgica ; Envelope Grau 
Cirúrgico.

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas



 MACAS E IMOBILIZADORES

Equipamentos utilizados para auxílio no atendimento pré-hospítalar incorporando as 
necessidades do socorrista de imobilizar e/ou movimentar o paciente.

Maca de Polietileno Maca Retrátil

Imobilizador de Cabeça

Colete de Imobilização KED Adulto 

Maca Alpina

Fabricada em polietileno com 1.083 (compr.) x 300 (expessura) 
x 420 mm(largura)  . Possui  tirante aranha(opcional), peso  8 kg.  
Material Polietileno. Testada no Método interno baseado nas 
Normas Técnicas de ensaios de resistência em planos 
horizontais, resistência de 220 kg. 

Altura mínima - 460mm; Altura máxima - 980mm; Largura - 
600mm; Comprimento aberto - 1750/1955; Capacidade de 
carga - 200Kg. Disponível nas cores: verde, azul, cinza entre 
outras. Peso bruto : 35Kg.

Destinado à imobilização da cabeça da vítima, para adultos e 
crianças. Deve ser utilizado com colar cervical de resgate e em 
conjunto com a prancha de imobilização. Material Poliuretano 
injetado/ espuma impermeável.

Utilizada na elevação e transferência de  paciente. 
Desenvolvida para fornecer um seguro e confortável 
movimento ao paciente. Material Poliéster.

Colar Cervical Ajustável para 16 tamanhos

Auxilia na manutenção do alinhamento neutral, prevenção do 
desvio lateral e exão ântero-posterior e extensão da espinha 
cervical durante o transporte e rotina de cuidados ao paciente 
ou movimento. Material Poletileno.

Destinado às vítimas de trauma que precisam ser imobilizadas 
em posição sentada feito em nylon lavável e impermeável e 
acabamento em vinil. Disponível na versão infantil.  Material 
Nylon lavável e impermeável. 

Equipamento destinado à imobilização e tracionamento 
provisória de ossos longos das extremidades inferiores. 
Constituída de uma tala de alumínio tubular com 16 mm de 
diâmetro e 02 sistema de trava com superfície recartilhada, 
que possibilita a regulagem do comprimento.

Para colocação em prancha rígida onde xará a vítima a ser 
socorrida ou transportada da melhor forma possível. Modelo 
adulto e infantil; Confeccionado em tas de poliamida 100% 
preta e colorida em 50mm de largura; Fecho de regulagem 
em velcro e regulador plástico preto.

Tracionador de Fêmur

ATENDIMENTO
PRÉ- HOSPITALAR

Cinto Aranha Imobilização com velcro e 
Tirante Engate de Rápido

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas
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Ventilador Mecânico  VLP 2000E 

Cadeira de Resgate e Evacuação

Desenvolvido com alta tecnologia, o VLP-2000E é o menor 
ventilador pulmonar mecânico automatizado disponível no 
mercado mundial.  Pesando aproximadamente  240g.

É um venti lador/reanimador pulmonar mecânico com 
automatismo pneumático, ciclado a tempo, limitado a pressão. O 
VLP-2000E foi desenvolvido para uso em emergência, resgate, 
transportes intra-hospitalar (CTIs e prontos-socorros), extra-
hospitalar (em ambulâncias e hel icópteros), salas de 
recuperação pós-anestésica e ressonância magnética. Dispensa 
o uso de rede elétrica ou baterias. 

 E também utilizado em procedimentos de ressucitação cardio-
pulmonar e sioterapia respiratória. Utilizado em adultos e crianças 
(acima de 10kg).

Cadeira de rodas versátil especial para emergência, possui 
sistema de correias que lhe permite deslizar sobre degraus das 
escadas. Indicada especialmente no salvamento e evacuação 
de pessoas com necessidades especiais (portadores de 
deciência física, idoso, decientes visual, auditivos, acidentados 
nos membros inferiores, mulheres grávidas, doentes e feridos, 
vitimas de mal súbito, dentre outros), em situações de 
emergência, de forma rápida e segura.

Mecanismo

Altura

Válvula VAP Válvula VUP Pneumático

130 cm

Gerador

Largura

De pressão

53 cm

Ciclagem

Vantagens

A tempo (INS - EX) (EX - INS)

Manutenção e peças direto com 
fabricante nacional; Não bloqueia a 
escada; Pode ser utilizada em áreas 

planas; Treinamento individual.

Pressão de alimentação De 3,5 kgf/cm2 ou 3,43 kPa x 100 (50 psi) 

Pressão insp. máxima De 25 cmH20

Frequência De 7 a 45 cpm

Relação I:E

FiO2

Faixa etária

De 1:2 a1:2,5

De 50% (sem os acessórios do Sistema de 
Enriquecimento de O2) e de 50% a 100%
(com os acessórios do Sistema de Enrique-
cimento de O2).

Pediátricos (acima de 10kg) e adultos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

 VENTILAÇÃO E RESSUSCITAÇÃO 
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ATENDIMENTO
PRÉ- HOSPITALAR

C o n t r o l e  d e  a j u s t e  d a 
pressão insp i ratór ia  má-
x i m a ,  c o n f o r m e  e s c a l a
 s ina l i zada no corpo da 
válvula. Quando utilizada, 
s u b s t i t u i  a  v á l v u l a  s e m 
reinalação.

Controle de ajuste da PEEP, 
conforme escala sinalizada no 
corpo da válvula. Quando 
utilizada, substitui a válvula sem 
reinalação.

CADEIRA DE EVACUAÇÃO

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas
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Ventilador Pulmonar  VLP 4000P - Crianças e Adultos Ventilador Pulmonar VLP 6000 - Neonatos

Designer moderno, robusto e compacto, próprio para 
situações de emergência ou transporte de neonatos, 
prematuros ou a termo e crianças de até 10kg, seja intra ou 
extra-hospitalar, de uxo contínuo, ciclado a tempo em ambas 
as fases, pressão limitada, com alarme de desconexão ou 
ausência de ciclo. 

Indicado para vent i lação ass ist ida/controlada em 
procedimentos e transportes intra-hospitalar (CTIs e prontos-
socorros) e extra-hospitalar (em ambulâncias e helicópteros) e 
na sioterapia respiratória (IPPV). Em adultos e crianças (acima 
de 10kg).

Fluxomêtro
Reguladores

Fluxo T.I., Tempo Expiatório e Peep

Pneumático 

190 x 120 x 250 mm

1,8 kg

Circuito de via aérea com 
micro-nebulizador 

Dimensão

Peso Aprox.

Acompanha

Mecanismo Pneumático 

260,5 x 190,5 x 110,5 mm

1,9 kg

De 4 a 60 cm (ajustável)

Dimensão

Peso Aprox.

Intervalo de 
frequência

Mecanismo
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 VENTILAÇÃO E RESSUSCITAÇÃO 
ATENDIMENTO

PRÉ- HOSPITALAR
Excelente alternativa para as mais diversas situações de transporte de pacientes intra e 
extra-hospitalares. Pode ser utilizado nos pronto atendimentos, unidades de 
emergência, serviços de sioterapia pulmonar . Além de ser de valor inestimável como 
backup para os mais sosticados ventiladores quanto à quantidade e numa eventual 
queda de energia.

Ventilador Mecânico Pneumático S-21

Construído com tecnologia pneumática, desenvolvida 

pela própria empresa, possui design moderno, robusto e 

compacto, próprio para situações de emergência e 

transporte de neonatos a termo ou prematuros, crianças, 

adultos e obesos mórbidos, seja intra ou extra-hospitalar.

Projetado livre de peças magnetizáveis para ser utilizado 

em túneis de Ressonância Magnética.

Indicado para casos de:

=  Insuciência respiratória em neonatos a termo ou 
prematuros, pacientes pediátricos, adultos e obesos 
mórbidos;

= Ventilação pulmonar de curta e longa duração (com 
o uso de ltro HME);

= Para transporte de pacientes e em procedimentos 
intra-hospitalares (CTIs e Pronto-Socorros);

= Transporte extra-hospitalar, quando adaptado em 
ambulâncias, helicópteros e embarcações;

= Como BACKUP em UTIs.

Mecanismo Pneumático

Geradores De pressão

Ciclagem A tempo 

Fonte propulsora Oxigênio medicinal de 3,5 Kgf/cm² 
até 5 Kgf/cm²  

Válvula de segurança Se dá pelo sistema de geração da 
pressão máxima

Dimensões

PEEP

Peso

30 x 16 x 20cm

Ajuste contínuo entre 0 e 20 cmH2O (+ 10%)

2,6 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas
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CAPACETE SUPER PLASMA HIZ

UTILIZADO EM DIVERSAS EMERGÊNCIAS
Conforto, proteção e qualidade 



CE EN 12492CERTIFICAÇÃO

 Viseira Full Face

Transparente Fumê Espelhado

Transparente Fumê Espelhado

EN 166 - 14458 EN 166 - ANSIZ87+CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO

 Viseira Óculos Viseira Óculos Emborrachado

Transparente Fumê Espelhado

Podem ser aplicados em diversos setores e trabalhos: Energia,  
Construção Óleo & Gás Shows, Resgate Altura, Indústria 
(química, transporte, mineração).

Multiuso Plasma AQ 

CE EN 397 390g. Alta 
visibilidade

Uni. 51cm 
até 62cm       

PESO TAMANHO OPÇÕESCERTIFICAÇÃO

Alta Vis.A. Royal Branco Amarelo Azul Preto Vermelho Laranja Verde V. Limão V. Escuro

Aplicados em trabalhos como alpinismo e resgate,  adequa-se  
em múltiplas situações. 

CE EN 12492 420g. Alta 
visibilidade

Uni. 51cm 
até 62cm       

PESO TAMANHO OPÇÕESCERTIFICAÇÃO

Super Plasma PL 

Branco Alta Vis.Cinza Laranja Vermelho Azul Preto

CAPACETES

Equipamentos utilizados para proteção e segurança, nas atividades de altura, espaço 
connado e ans.

ALTURA
e 

ESPAÇO CONFINADO
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CAPACETES

CE EN 12492CERTIFICAÇÃO

 Viseira Full Face Air

Transparente Fumê Prateado

PESO TAMANHOCERTIFICAÇÃO OPÇÕES

EN 397, 
EN 50365

400g. Alta 
visibilidade

Uni. 53cm 
até 63cm       

CE EN 12492CERTIFICAÇÃO

 Viseira Full Face Tela

Plástico Metal

Transparente Fumê Prateado

EN 166 - 14458 EN 166 - ANSIZ87+CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO

 Viseira Óculos Viseira Full Face

Transparente Fumê Prateado

Zenith Risco Elétrico

Sem orifícios de entrada de ar e tecnologia aplicada, 
possibi l ita a uti l ização em diversas atividades 
principalmente em ambientes com risco elétrico. 

Branco Alta VisibilizadeCinza Laranja Vermelho Azul Preto

Prêmio Itália

ALTURA
e 

ESPAÇO CONFINADO
Equipamentos utilizados para proteção e segurança, nas atividades de altura, espaço 
connado e outras atividades.
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Aplicados em trabalhos como alpinismo e resgate,  adequa-se  
em múltiplas situações. 

TALABARTES

SDE Único

Seja para posicionamento ou para retenção de queda com absorção de energia, 
oferece uma linha completa de talabartes para diferentes aplicações.

  CODA Duplo

SDE Único 1,50m SDE Duplo

EN 354:2002  EN 354:2002 / EN 355:2002

EN 354:2002 / EN 355:2002

 EN 358:2000

 EN 354:2002 / EN 355:2002

EN 358:2000

CARGA DE RUPTURACARGA DE RUPTURA

CARGA DE RUPTURACARGA DE RUPTURA

CARGA DE RUPTURACARGA DE RUPTURA

CERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕES

CERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕES

CERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕES

 29 kN  22 kN

 22 kN  22 kN

 18 kN 18 kN

GIRO Regulável de CordaGIRO Regulável de Fita

Capacete Segurança 
Corazza AIR

Capacete Segurança 
Corazza PRO

 CA: 31.159 CA: 31.158437g 444g

CÓDIGO CÓDIGOPESO PESOCERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO

Capacete Segurança Corazza AIR Capacete Segurança Corazza PRO

Capacete de segurança sem aba com ta jugular de 3 pontos e 
sistema de ajuste total para uso em trabalhos em ambientes 
dielétricos ou com riscos de respingo de produtos químicos ou 
incandescentes. Sem orifícios.

Branco BrancoLaranja LaranjaVerde VerdeVermelho VermelhoAzul AzulPreto Preto

CATÁLOGO 2017 13

CAPACETES
ALTURA

e 
ESPAÇO CONFINADO

Equipamentos utilizados para proteção e segurança, nas atividades de altura, espaço 
connado e outras atividades.



DIMENSÕES 

Torino

Bombeiros Fuoco Immo

Potenza

Verona

Sua construção dorsal em X limita os pontos de tensão durante
trabalhos em suspensão por períodos prolongados. Em caso de 
queda, permite ao usuário permanecer mais tempo suspenso do 
ponto dorsal.

Cinto tipo PQD formato “H”. Para a restrição e retenção de 
quedas em trabalhos em altura, resgate, permanência em 
suspensão, posicionamento, movimentação horizontal e 
vertical (subida e descida por corda).

Cinto recomendado para brigadas de resgate de Bombeiros e 
tripulações de helicóptero. Também pode ser utilizado para 
escaladas em torres, posicionamento e acesso a espaços 
connados.

Cinto para içamento de vítimas . Utilizado nas situações em que 
a vítima precisa ser içada e existe suspeita de lesão de coluna.

Argo

Restrição e retenção de quedas. Possui dois pontos de 
ancoragem:  um dorsal e outro peitoral (A/2), para conexão de 
trava queda ou de talabarte para restrição de queda, ambos 
com absorvedor.

Cinto tipo PQD é desenhado para proporcionar grande, 
conforto em todas as situações: restrição de queda, 
posicionamento, suspensão e acesso por corda. Em caso de 
queda, permite ao usuário permanecer mais tempo suspenso 
do ponto dorsal.

1- Cint..: 71 a 86 cm - Pernas: 50 a 65 cm - 2- Cint.: 86 a 117 cm -  Pernas: 65 a 75 cm

Tamanho único - Peso: 4,3 kg

1- Cint.:  ≤ 100 cm - Peso: 880 g  - 2- Cint.: 95 a 120 cm- Peso: 964 g

1- Cint.:  ≤ 100 cm - Peso: 703 g - 2- Cint.: 95 a 120 cm- Peso: 721 g

1- Cint.:  ≤ 100 cm - Pernas: 50 a 65 cm - 2- Cint.: 95 a 120 cm - Peso: 721 g

1- Cint.: ≤ 100 cm - Pernas: 50 a 65 cm- Peso: 2130 g - 2- Cint.: 95 a 120 cm - Peso: 721 g

Argo

Verona

Torino

Fuoco

Immo

Potenza

CINTOS PARAQUEDISTAS
A linha de se diferencia pela sua qualidade técnica, detalhes de acabamento, o conforto 
que proporcionam e principalmente seu designer, otimizando a segurança e performance 
do usuário.

ALTURA
e 

ESPAÇO CONFINADO
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Tamanho 1: Cintura: 65 a 95 cm - Peso: 454 g - Tamanho 2: Cintura: 75 a 125 cm - Peso: 478 g

Tamanho 1: Cintura: 65 a 95 cm - Peso: 769 g - Tamanho 2: Cintura: 75 a 125 cm - Peso: 793 g

Tamanho 1: Cintura: 95 a 120 cm - Perneiras: 50 a 65 cm - Peso: 1418 g- Tamanho 2: Cintura: 95 a
 120 cm - Perneiras: 60 a 75 cm - Peso: 1501 g

Peso: 720 g - Abertura do Arco: 29 cm

DIMENSÕES 

Potenza -Susp.Paraquedista

Águia

Condor

Torino ABD

 Águia Condor

Torino ABD

Cinto tipo abdominal, possui ponto de conexão frontal para 
uso em atividades desportivas e/ou tático/militares.

Cinto tipo abdominal, para rapel tático. Ideal para usos 
prolongados: possui acolchoamento e regulagem de cintura
e de perneiras.

Potenza - Suspensor Paraquedista para Cinto

Dispositivo de ancoragem para suspensão por pontos nos 
ombros, para uso em cinturões de segurança ou com o cinto 
de imobilização, para içamento em acessos a locais restritos e 
connados.

Cinto  de segurança tipo abdominal em ta de poliéster, com 
acolchoado Thermoform® na cintura e nas pernas. 
Posicionamento, restrição e movimentação em trabalhos 
realizados em altura.

CATÁLOGO 2017 15

CINTOS TIPO CADEIRINHA
Utilizados no rapel,  içamentos e salvamento em altura, os cintos se diferenciam pela sua 
qualidade técnica, detalhes de acabamento, conforto e principalmente seu designer,  
otimizando a segurança e performance do usuário.

ALTURA
e 

ESPAÇO CONFINADO
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O guincho tem um comprimento de trabalho de 20m (65 pés). 
O guincho deve sempre ser usado com um sistema de back-up 
secundário. Fabricado de acordo com a diretiva de 
maquinário 2006/42/EC.

MATERIAL

Guincho Resgatador RW020

Monopé de Resgate

Modelo com haste curta desenvolvido para o uso em 
ambientes connados, ou necessários para trabalhos com 
cordas em conjunto com sistemas de redutores, polias, 
guinchos e ou resgatadores para acesso ou retirada de 
pessoas. 

Tripé de Içamento Redondo

Ágile - Guincho de Resgatador com Cordas

Guincho Resgatador com Cabo de aço

Tripe de Içamento Quadrado

Acoplável a linha de tripés e monopés , utilizado para trabalhos 
e resgate em espaço connado com utilização de corda. 
Possui duas velocidades e sistema de frenagem automática 
quando cessa a movimentação de sua manivela.

Utilizado para trabalhos e resgate em espaço connado com 
opção para corda ou cabo de aço. Possui frenagem 
automática quando cessa a movimentação de sua manivela. 
Com cabo de 10m, 15m e 20metros.

Fabricado em liga de alumínio aeronáutico, de alta resistência. 
Suas pernas tubulares, anodizadas, possuem seis pontos de 
regulagem de altura o que tornam extremamente versáteis.

Leve e de fácil manuseio, é fabricado em perl de seção 
quadrada de alumínio, com hastes telescópicas. Sapatas 
antiderrapantes próprias para estabelecer uma boa 
acoplagem à superfície de trabalho.

150 kg 34 kg

360 kg 26 kg

470 kg 35 kg

360 kg 

-

até 140 kg

240 kg  (pessoas) 
/ 440 kg (carga)

40 kg

10 a 16,5 kg
(vericar com dimensão do aço) 

11 kg

6 kg

RESISTÊNCIA PESO

Tripé Terradaptor PMI

Guincho com Cabo de Aço

Guincho Resgatador

Guincho com Cordas

Monopé de Resgate  Aço carbono

 Alumínio

 Alumínio

 Alumínio

 Aço

 Alumínio

 Alumínio aeronáutico

Tripé de Içamento Quadrado

Tripé de Içamento Redondo

IÇAMENTOS
Equipamentos destinados a içar e resgatar pessoas e ou animais em ambientes 
connados ou locais com difícil acesso.

ALTURA
e 

ESPAÇO CONFINADO
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NFPA 1983 e EN 795

CE e UIAA CE CE 0120, EN12278 e EN795

CE 0120, EN 795/B, CEN TS 
16415 e NFPA “G“

33 kg 1,5 kg

RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA RESISTÊNCIACERTIFICAÇÕES CERTIFICAÇÕES CERTIFICAÇÕES

 36 kN

 40 kN  80 kN  36 kN

 36 kN

Polia Dupla com Destorcedor de 
Corda Acoplado Omni 2.0

Polia Simples com Destorcedor de 
Corda Acoplado Omni 2.6

Conjunto de Polias Aztek para 
Divisão de Força
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P o l i a  i d e a l  p a r a  p o n t o s  d e 
ancoragem altos ou uso em tripés, 
para  cordas  de  até  13mm.  O 
destorcedor giratório alinha a corda 
com a direção da puxada e permite 
que a polia permaneça presa á 
ancoragem enquanto as placas 
laterais são abertas para a inserção ou 
retirada da corda. 

Possui rolamentos selados para alta 
performance. Com a combinação do 
destorcedor com a polia, o tamanho 
to ta l  do  s i s tema é  m in im i zado, 
aumentando o deslocamento. Placa 
lateral giratória permite que a corda 
seja inserida com rapidez. Possui um 
botão de detenção dupla que evita a 
abertura acidental das placas laterais. 

Conjunto de pol ias para vantagem 
mecânica composto por 2 polias duplas, 1 
pino de trava para corda, 1 proteção para 
terminação da corda, metragem de corda 
ideal para uso e bolsa para transporte. 

Tripé para uso em Operações de Resgate ARIZONA VORTEX

Placa de ancoragem dupla Azorp para tripéSistemas de ancoragem elevado, capaz de ser congurado 
como tripé, bipé ou monopé; em um único kit. Seu cabeçote 
em duas peças pode ser manipulado como um tripé padrão 
ou, em aplicações avançadas, num formato em A, um 
formato em A lateral, ou um monopé. 
O tripé pode ser transformado em um cavalete em A com 
pernas ajustáveis. Terceira perna versátil permite que as 
equipes de resgate criem uma ancoragem elevada 
direcional em praticamente qualquer ambiente, urbano, 
industrial ou natural. 
Os pontos de xação extras também funcionam muito bem 
para acesso por corda, onde podem ser necessárias várias 
cordas sobre a borda. Conjuntos de pés do tipo gancho e 
plano fornecem base segura em terrenos variados. As pernas 
são telescópicas e de fácil ajuste, possibilitando ajuste total do 
sistema ou de apenas uma perna. 

Placa de ancoragem dupla aumenta as conexões disponíveis no 
tripé em até 18 pontos (quando utilizado as duas peças). Placa 
externa possui 3 pontos de ajuste, placa interna possui 2 pontos de 
ajuste. Placas podem ser utilizadas nas pernas internas e externas 
do tripé. Peso total de 1,5kg. Possui certicações CE 0120, EN 
795/B, CEN TS 16415 e NFPA “G“. Força mínima de quebra 36kN.

RESISTÊNCIA RESISTÊNCIACERTIFICAÇÕES CERTIFICAÇÕESPESO PESO

IÇAMENTOS
Equipamentos destinados a resgatar pessoas e ou animais em ambientes connados ou 
locais com difícil acesso.

ALTURA
e 

ESPAÇO CONFINADO
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Maca Envelope

Maca Cesto de Titânio

Uma completa reavaliação dos modelos clássicos de macas 
estilo militar. Mais fácil de manusear, reforçada com tubos 
duplos na cabeça e no pé, para a força extra durante 
operações verticais. Disponível em modelos regulares ou 
cônico. 

IÇAMENTOS
Equipamentos destinados a resgatar pessoas e ou animais em ambientes connados ou 
locais com difícil acesso.

Desenvolvido para o uso de evacuação de pessoas no menor 
tempo possível, feito em PVC de alta resistência possuem 04 
(quatro) pontos de ancoragem em anéis de aço.

Guincho Pessoal de Resgate

Maleável para resgate em altura, local connado, arrasto e 
ribanceira, para içamentos tanto vertical quanto horizontal, 
confeccionada em polietileno de alta resistência.

Proteção contra queda que permite o auto-salvamento do 
usuário, discreto leve é contido em um pequeno ‘mochila’ 
ligado a um arnês de corpo inteiro. No caso de uma queda o 
arnês PRD, s uspende o utilizador e, em seguida, lhes permite 

reduzir-se suavemente para o chão em um ambiente 
controlado descida.

até 200 kg -

até 1.100 kg -

até 180 kg -

200 kg -

MATERIAL RESISTÊNCIA CERTIFICAÇÕES

Triangulo de Resgate

Dispositivo de Resgate

Maca de Titânio  Titânio

Aço Inox

 PVC

 -  até 140 kg ANSI - EN

 Polietileno

Maca Cesto Aço Inox

Maca Envelope

Maca Cesto Aço Inox 

Triângulo de Resgate 

Fabricada em aço inox, com a bandeja de polietileno 
revestido em E.V.A. Para arrasto ou içamento, sua construção 
robusta oferece total proteção à vítima durante todo o 
transporte.

ALTURA
e 

ESPAÇO CONFINADO
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O mecanismo é projetado para rodar 
por 360 ° tornando o seu uso mais fácil e 
mais simples. A própria pega é feita a 
partir de alumínio, em vez de plástico e 
é  r e v e s t i d o  e m  u m a  t i n t a 
e s p e c i a l m e n t e  e s c o l h i d a  q u e 
p roporc iona ma io r  aderênc ia . 
In te l igentemente,  a  rotação é 
acompanhado por cliques audíveis 
que ajudam o utilizador a identicar a 
posição correta da alça. EN12841, ANSI 
Z359, NFPA 1983- cumpre os requisitos 
de EN341.

Projetado para uso em cordas de até 12,7 
mm. Possui certicação  EN12841:2006 / C e 
é compat ível  com NFPA G e ANSI 
Z359.4:2013. Desenvolvido em conjunto 
c o m  b o m b e i r o s ,  u s o  o p e r a c i o n a l 
excelente.  D5 é um dispos i t ivo de 
travamento duplo com função de trava 
automática, que é ativado sempre que o 
operador libera a alavanca; e uma função 
d e  f r e i o  p â n i c o ,  o  q u e  n ã o  é 
excessivamente sensível em uso normal. 

Possui freio de excesso de velocidade, 
construído de forma que a polia irá travar e 
segurar quando ocorre uma queda. A 
resistência do olhal no R-ALF signica que ele 
pode ser usado em combinação com polias 
tipo prussik para um sistema de vantagem 
mecânica 3:1 ou 5:1. Possui certicações CE 
0120 e ANSI Z359 :4: 2007

Descensor Autoblocante D4 Descensor Autoblocante D5
 

Sistema de Polias R-ALF

Placa de Ancoragem 3D Placa de Ancoragem com trava
 tipo “Bolt”
 

Mosquetão de alumínio

Polias com Destorcedor de cordas embutido

Possui 12 pontos de conexão bem 
distribuídos, de modo que todos 
e s t e j a m  a c e s s í v e i s 
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o 
direcionamento da placa. Possui 
certicação CE e NFPA “G”. Força 
mínima de quebra 36kN. Peso de 470g. 

Corpo feito em alumínio, pino para 
travamento feito em aço inoxidável. Força 
mínima de quebra 36Kn. Possui certicação 
NFPA “G” . Peso máximo de 489g. Possui 5 
furos xos e 5 furo com travamento por pino. 

Fabricado em alumínio com destorcedor de 
corda acoplado. Peso máximo de 153g. 
Força de quebra mínima no eixo maior de 
30kN. Força de quebra mínima no eixo menor 
de 7kN. Força de quebra mínima com trava 
aberta de 12kN. Abertura máxima de 21mm. 
Possui certicação CE.

 MODELO  PESO  FORÇA MIN. DE QUEBRA  PARA CORDAS  CERTIFICAÇÃO

P54/P54B 23kN até 13mm CE/UIAA145g

P51/P51-B 36kN até 13mm CE/UIAA

36kN até 13mm CE/UIAA

CE/UIAA

CE

36kN até 13mm

36kN até 13mm

36kN até 13mm CE/UIAA

CE/UIAA

CE

260g

P51SS/P51 SS-B 303g

P51SS/P51 SS-B 303g

P51 D/P51 D-B 411g

P53/P53 D-B 348g

P53 D/P53 D-B 40kN até 13mm548g

P55/P55-B 80kN até 13mm850g

2.6''

FERRAGENS E CORDAS
Complementos essenciais para as atividades esportivas e resgate em geral, 
fornecedores nacionais e importados de alta qualidade.

ALTURA
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FERRAGENS E CORDAS
Complementos essenciais para as atividades esportivas e resgate em geral, 
fornecedores nacionais e importados de alta qualidade.

Mosquetão em aço HMS Freio 8 com orelhas

Freio 8 Polia Dupla de alumínio

Mosquetão em aço
 HMS 22KN

Polia Simples de alumínio

Mosquetão de alumínio

Polia Dupla Oscilante

Tipo A com certicação EN 1891, 
diâmetro de 10mm. Peso de  66.4 g/m. 
Número mínimo de quedas: 10. Massa 
relativa da capa 50%. Alongamento 50-
150kg de 0%. Tenacidade de 37kN. 
Corda fabricada em Aramida e 
Poliamida. Atende os requerimentos 
mínimos da normativa NFPA 1983:2012. 
Cor preta.

Corda tipo dinâmica com diâmetro de 
10,5mm à prova de água e resistente a 
abrasão. Disponibilidade nas cores: azul, 
vermelho e verde. Possui certicação EN 892 
e UIAA, marcação CE 1019. Número máximo 
de quedas: 10. Força de impacto máxima 
7,8kN. Alongamento dinâmico de 34%. Peso 
de 69 g/m.

Tipo A com certicação EN 1891, diâmetro 
de 11mm. Peso de 80 g/m. Número mínimo 
de quedas: 18. Massa relativa da capa 47%. 
A longamento  50 -150kg  de  a té  3%. 
Tenacidade de 45kN. Corda fabricada em 
Aramida e Poliamida. Cor preta.

C a p a c i d a d e  m a x  d e  q u e b r a ( k n )        
40.5; Alongamento em 1.35 kn (300 lbf) (%) 
3.3; Alongamento em 2.70 kn (600 lbf) (%) 
5.6; Alongamento em 4.40 kn (1000 lbf) (%) 
8.3; Diâmetro (mm) 11 ;Peso(g/m)83; NFPA 
1983 2012 ; CE 1019 ; EN 1891 A;  Fabr icado 
em poliamida.

Alongamento ( 50-150 kg ) – 3.2%; 
Material Usado – Poliamida; CE 1019 – 
Sim; Diâmetro (mm) – 12; Encolhimento 
– 1.8%; Min. Tenacidade com nós (kN) – 
25; Tipo de Corda – A; EN 1891 – Sim; 
Peso (g/m) – 92; Tenacidade (kN) – 42; 
Massa relativa do revestimento – 35%; 
Deslizamento do revestimento (mm) – 4; 
Número de quedas (mínimo) – 20.

Diâmetro (mm)7; 
Força mínima (daN)1300; 
Peso (g/m)34; 
Certicações: EN 564 - CE 1019.

Corda Estática de 12mm 
 

Cordelete 7mm 

Corda Estatica em Aramida
10mm  Resistente a Chamas

Corda Estatica em Aramida
11mm  Resistente a Chamas

Corda Dinamica Ambition 10,5mm

Corda Estatica 11mm 
NFPA 

ALTURA
e 

ESPAÇO CONFINADO
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GasBadge

Acessórios

Bomba 
Slide-on 
Detector de gás

Estação automática de 
Calibração de Detector de 
Gases e Teste de Resposta 
docking station

Acessórios para Calibração 
de Detector de Gás

Tango Monogás

Vents MX4

Multigás IBRID MX6

Detector Monogás portátil para HCN Corpo compacto e leve, 
com sensor inteligente permitindo a troca por sensores de 
outros gases.

Detector de Gás portátil Mult-gás para 06 gases com bomba 
de sucção inclusa e display colorido além de outras telas com 
grácos de tendências e picos de alarmes.

Detector de Gás Portátil Tango mono-gás para H2S (compatível 
para CO, SO2 ou No2). Dotado de 02 sensores para H2S, que 
operam em redundância, garantindo maior conabilidade e 
segurança na operação.

Ventis Pró Series 4 e 5 Gases

Sensores exíveis para detectar gases combustíveis e tóxicos 
em uma ampla gama de congurações, tornando o Pro Series 
ideal Ventis tanto para proteção pessoal e aplicações em 
espaços connados. 

Detector Multigás portátil para H2S, CO, O2, LEL, HCN ou NH3. 
Sensores eletroquímicos com range de leitura de 0 a 1000 ppm 
garantindo maior conabilidade e segurança na operação. 
Opcional com bomba.

182 g

 126 g 1  UL, CSA, Inmetro

 UL, CSA, Inmetro

 UL, MSHA, Inmetro

 UL, MSHA, Inmetro409 g

85 g

GASES PESO CERTIFICAÇÃO

GasBadge

Tango Monogás

1-4

 1

 1-6

Vents MX4

IBRID MX6
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DETECTORES DE GASES
Produtos destinados a efetivamente, proteger a instalação e as pessoas, dos graves 
riscos de  vazamento de diversos gases , e dar segurança a empresas, indústrias e 
atividades emergenciais.
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MOTOCICLETA DE COMBATE A INCÊNDIO

MODELO APROVADO PELA BMW A NÍVEL MUNDIAL
Capacidade de 50 litros para água pré-misturada e espuma 



Motocicleta de Combate a Incêndio/BMW

Único modelo  homologado pela montadora  a nível mundial, 
atendendo todas as regras de segurança. 
O sistema é acionado por ar comprimido através de um 
cilindro composite de 6,8L com pressão de 300 bar.

Conjunto CAFs para Pickup Conjunto Pickup

Conjunto com regulágem para três tipos de mistura de espuma. 
Desenvolvido para aumentar a eciência no combate a 
incêndio, através da mistura água, ar e espuma.

Utilizada tanto para sucção quanto para extinção do 
incêndio. Possui reservatório maleável e rígido  com quebra 
ondas, para melhor distribuição do peso e máxima 
estabilidade do veículo.

Capacidade Material  400/ 600 litros  Vinil Anti-chamas/ bra

540 litros/m 39 kg

4 Tempos de 5,5 HP

250, 400, 700 litros

Propulsão hidráulica ou motor 
a gasolina

Alcance Montagem

Vazão Peso vazio 

Motor

Capacidade

Acionamento

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO

Tipo lança com ponta quebra vidro

EN 3-7

S is tema de ar  compr imido, 
mangueira, carretel, tanques de 
água e esguicho.

Certicação
Inclui

Tipo de esguicho

COMPOSIÇÃO

Jato alcance de 20m
Adaptável a qualquer pickup, evita 
a disponibilidade de um veículo em 
tempo intengral

COMBATE A
INCÊNDIO

FLORESTAL E ESTRUTURAL
Equipamentos e produtos para descontaminação e combate incêndios orestais e 
estruturais. Produtos selecionados para uma aplicação rápida e ecaz. 
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CAFS Tipo Backpack (costal)

Unidade costal com dois reservatórios para líquidos de 6L. 
Opção do cilindro de ar ser utilizado para abastecer o EPR 
simultaneamente. Equipamento ideal para mobilidade e 
combate a incêndio em passagens estreitas.

Unidade com tanque reservatório de 50L para líquidos. Opção 
com rodas para facilitar transporte em distâncias curtas, sem 
rodas é ideal para instalação em veículos de emergência 
pequenos.

Unidade tipo CAFS com opções de motor à gasolina, diesel e 
elétrico. Tanque reservatório de líquidos para 300L ou 500L. 
Ideal para transporte em veículos.

CAFS Tipo Trolley CAFS Tipo Skid

11 m 15 m

15 m 15 m

Neblinado/Sólido Neblinado/Sólido

Neblinado/Sólido Neblinado/Sólido

30 kg 610 kg

105 kg 95 kg

Incêndio tipo A-B-C-E Testado de acordo 
com a normativa EN 3-7. Aprovado para 
uso em incêndio elétrico de até 10.000 volts

Incêndio tipo A-B-C-E Testado de acordo 
com a normativa EN 3-7. Aprovado para 
uso em incêndio elétrico de até 10.000 volts

Incêndio tipo A-B-C-E Testado de acordo 
com a normativa EN 3-7. Aprovado para 
uso em incêndio elétrico de até 10.000 volts

Iincêndio tipo A-B-C-E. Testado de acordo 
com a normativa EN 3-7. Aprovado para 
uso em incêndio elétrico de até 10.000 volts

Tipo de jato Tipo de jato

Tipo de jato Tipo de jato

Peso Peso

Peso Peso

Capacidade Capacidade 

Capacidade Capacidade 

Alcance Alcance

Alcance Alcance

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
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COMBATE A
INCÊNDIO

FLORESTAL E ESTRUTURAL
Equipamentos e produtos para descontaminação e combate incêndios orestais e 
estruturais. Produtos selecionados para uma aplicação rápida e ecaz. 

Veículo Multiuso Tipo Quadriciclo

Unidade ideal para combate a incêndio orestal e em locais 
de difícil acesso com veículos conêncionais. Opção com 
tanque de reservatório de líquidos de 160L ou 300L. Pode ser 
utilizado para fazer reboque devido a potência do motor.

opção para veículos



Exaustor Ventilação Positiva Turbo em SKID

Projetado para potência e mobilidade, possui marcação CE. 
Pode ser adquirido para uso em carretinha. Sirene de alerta 
atende requerimentos da normativa NFPA 1901, possui painel de 
controle eletrônico de fácil uso e inclinação de -5° até +18°.

Especialmente desenvolvido para uso do bombeiro, possui 
canal de entrada e saída da água. Quanto maior a pressão da 
água maior a vazão. Possui ângulo ajustável e pneus para uso 
em qualquer terreno. Diâmetro de 540mm (54cm). Possui 
marcação CE.

Indicado para uso em áreas com risco de explosão. Diâmetro 
de 400mm (40cm), peso leve e alça de transporte; garantem 
mobilidade completa ao usuário. Corpo feito ABS retardante 
a chamas e resistente a químicos. Possui certicação ATEX, 
Inmetro e marcação CE.

Exaustor/ Insuador Elétrico EFi150xx

Exaustor Ventilação Positiva Movido a Água Wf540

Honda GX630 23 Hp (17 kW

GAST 4AM-NRV-50C

33.5 Hp (25 kW)

1.5 Hp (1.1 kW)

2 hrs 30 min

68 m³/h

650 x 630 x 530 mm

115/230V

105.400 m3/h

5.440 m3/h

38.154 m3/h

7.580 m3/h

20 kg

34 kg

28 kg

100 kg

1240 x 850 x 1200 mm

Autonomia

Consumo de ar

Dimensões

Tensão

Vazão

Vazão

Vazão a 1.0MPa

Vazão

Peso

Peso

Peso

Peso 

Dimensão

Motor

Motor

Motor

Motor

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMBATE A
INCÊNDIO

EXAUSTORES/ INSULFLADORES

Exaustor/ Insuador E Pneumático AFi50xx

Indicado para uso em áreas com risco de explosão. Diâmetro 
de 400mm (40cm), peso leve e alça de transporte; garantem 
mobilidade completa ao usuário. Possui certicação ATEX, 
Inmetro e marcação CE.

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas
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Exaustor  / Insuador Elétrico E75XX

Indicado para uso em áreas com risco de explosão. Diâmetro 
de 300mm (30cm), peso leve e alça de transporte; garantem 
mobilidade completa ao usuário. Corpo feito ABS retardante a 
chamas e resistente a químicos. Possui certicação ATEX, 
Inmetro e marcação CE.

Possui corpo feito em aço com alça para transporte dobrável, 
pneus prontos para uso em qualquer terreno. Diâmetro de 
400mm (40cm), tecnologia PowerStream mantém a 
ventilação concentrada no alvo. Possui marcação CE.

Indicado para uso em áreas com risco de explosão. Diâmetro 
de 300mm (30cm), peso leve e alça de transporte; garantem 
mobilidade completa ao usuário. Corpo feito ABS retardante a 
chamas e resistente a químicos. Acompanha proteção para 
uso com o duto. Possui certicação ATEX, Inmetro e marcação 
CE.

Exaustor Ventilação Positiva Combustão Gx200 

Exaustor / Insuador Elétrico Ub20 XX 

Honda GXH50 2.1 HP (1.6 kW) Honda GXH50 2.1 HP (1.6 kW)

0.75 Hp (0.56 kW) 0.33 Hp (0.25 kW)

1h 40min 1h 40min

115/230V 220V

21.794 m³/hr 21.794 m³/hr

4.250 m3/h 1.932 m³/hr

22 kg 22 kg

20 kg 12 kg

Autonomia Autonomia

Tensão Tensão

Vazão Vazão

Vazão Vazão

Peso Peso

Peso Peso

Motor Motor

Motor Motor

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
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EXAUSTORES

Exaustor Ventilação Positiva Combustão Gf165

Possui corpo feito em aço com alça para transporte dobrável, 
pneus prontos para uso em qualquer terreno. Diâmetro de 
400mm (40cm), alta durabilidade. Possui marcação CE.

Exaustor Ventilação Positiva 
a Combustão Gx350

Exaustor Ventilação Positiva
 a Combustão Gx600

Exaustor/ Insuador
 Elétrico CTF30 220v

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas



COMBATE A
INCÊNDIO EQUIPAMENTOS TÉRMICOS

Câmera Térmica K2 Flir

Câmera Aplicações aréas KF6

Câmera Térmica K65

Câmera termográca robusta, conável e extremamente 
econômica, especialmente desenhada para ajudar a equipar 
mais bombeiros com o poder de ver através de fumaça densa e 
acelerar a tomada de decisões em ocasiões em que cada 
segundo conta. Modo TI básico de combate a incêndios, 
modo preto e branco de combate a incêndios, modo de 
incêndio, modo de busca e resgate (SAR), modo de detecção 
de calor (padrão).

Primeira geradora de imagens térmicas do setor projetada e 
produzida especicamente para aplicações de dispositivos 
aéreos. Montável na extremidade de uma haste reta e sobre 
um cesto de escada, a KF6 oferece aos bombeiros uma 
visualização térmica de ângulo elevado de telhados e 
outras estruturas elevadas, ajudando-lhes a ver através de 
fumaça espessa, apontar com mais eciência para as áreas 
mais quentes e direcionar mais estrategicamente os esforços 
de combate a incêndio.

Montados em veículos da série M podem lhe ajudar a avaliar 
rapidamente condições enquanto se aproxima de uma cena e 
após a chegada. Veja mais longe à noite no caminho, detecte 
a intensidade do fogo a partir de uma distância segura, 
reconheça diferenças de temperatura indicando a presença 
de materiais perigosos, visualize níveis de líquidos em 
caminhões-tanque, faça varreduras em busca de calor residual 
de marcas de derrapagem, procure por vítimas ejetadas de 
veículos e localize a base de um fogo para o ataque inicial.

Câmera termográca robusta, conável e extremamente 
econômica, especialmente desenhada para ajudar a equipar 
mais bombeiros com o poder de ver através de fumaça densa e 
acelerar a tomada de decisões em ocasiões em que cada 
segundo conta. Modo TI básico de combate a incêndios, modo 
preto e branco de combate a incêndios, modo de incêndio, 
modo de busca e resgate (SAR), modo de detecção de calor 
(padrão).

Campo de visão

Campo de visão Consultar os três modelos

Campo de visão

Faixa temperatura objeto Faixa temperatura objeto

Bateria Bateria

Certicação

CerticaçãoSistema de Recarga

Sistema de RecargaFrequência da imagem

Frequência da imagem

Frequência da imagem

51° x 38º /foco xo

69° × 56°/foco xo

51° x 38º /foco xo

-20 °C a +150 °C / 0 °C a +500 °C -20 ºC até + 150 ºC 0 ºC até + 650 ºC

Li Íon, 4 horas de operação Li Íon, 4 horas de operação

NFPA1801: 2013 Carregador 2 bay

Carregador 2-bay9 Hz

30 Hz

60 Hz

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

As acessíveis câmeras termográcas proporcionam maneiras de enxergar com mais 
clareza nos ambientes  escuros e com de fumaça, tendo melhor orientação e encontrando 
as vítimas de maneira mais rápida. Com um maior reconhecimento situacional, você 
melhora a segurança e a probabilidade de resultados positivos. 

EN 61000-6-2:2005 (imunidade)
EN 61000-6-3:2011 (emissão)
FCC 47 CFR Parte 15 B (emissão)
ISO7637-2 Veículos rodoviários

M324XP com imagens térmicas de 
320 × 240, o M625XP com 640 × 480 
pixels ou o M625L com uma câmera 
CCD p&b para baixa intensidade 
de luz  que reúne poderosos 
componentes internos da câmera 
para geração de imagens térmicas 
e de imagens de luz visível em uma 
unidade PTZ compacta.

Câmera M-SERIES
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Luva Combate a 
Incêndio Raspa
NFPA 1971/EN 659

Mangueira SPEC 2 
Incêndio Florestal

Mangueira SPEC 187 
Incêndio Florestal

Pinga Fogo

A ferramenta combinada é utilizada tanto como enxada 
quanto para rastelo. Utilizada para construir faixas corta fogo, 
construir aceiros. 

Pulaski 
Machadinha

Ferramenta manual tipo pulaski com cabo 
de manuseio fabricado em bra. Peso  3 kg 
(Fibra) 

Mangueira Hotline 
Incêndio Florestal

Bomba Costal Mochila Costal/ Ecore

AbafadoresMcLeod

Bico regulável para jato dirigido de longo alcance, até 12 
metros, e jato pulverizado de curto alcance. A Bomba Costal 
possui correias de sustentação reguláveis, de tecido reforçado 
e mosquetões para xação da bomba de pistão. 

I d e a l  p a r a  q u e i m a s  c o n t r o l a d a s , 
construção de aceiros com fogo e 
combate indireto, fogo contra fogo.

Ferramenta manual para corte, 
arrombamento e quebra de vidros, 
cabo feito em alumínio ou em bra .  
Peso 800g (Fibra ), Peso 3kg (Alumínio).  

Tanque ergonômico, com capacidade total de 21 L e 
capacidade útil de 19 L com formato tipo envelope projetado 
para facilitar o abastecimento, permitindo o posicionamento 
do horizontal. 

Abafadores de fogo utilizados para o combate direto ao fogo 
apagando-o por abafamento. Construído de lâmina (ap) de 
borracha compacta com 12 furos (opcional), com duas lonas 
internas.

FLORESTAL E ESTRUTURAL
Equipamentos e produtos para descontaminação e combate incêndios orestais e 
estruturais. Produtos selecionados para uma aplicação rápida e ecaz. 
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Macacão prossional para utilização em combate  a incêndio orestal, 
modelo com manga comprida e zíper frontal. Ajuste na cintura com 
elástico e velcro .
Pode ser customizadas cores, logo e identicação, conforme a 
solicitação do cliente. 

Bota Incêndio ALPHA
Bota Incêndio BETA PRO

Couro à prova de água com tecnologia para resfriamento, 
acabamento de alta qualidade para repelir água. Feita em 
borracha nitrílica com amortecimento através de câmara de 
ar. 
DIN EN 15090:2012 HI3 CI F2A. 

Calçado fabricado de acordo com a normativa DIN EN 
15090:2012 HI3 CI F2A, própria para combate a incêndio . Feita 
em material capaz de repelir água e respiração fácil. Reetores 
de acordo com as normativas DIN EN 471, DIN EN 533 e DIN EN 
469. Possui fechamento com amarração (cadarço) e zíper, 
encaixe perfeito no pé do usuário.

Bota Bombeiro Multiuso

Macacão de Combate a Incêndio Florestal

Bota MT Fire

Indicada para combate a incêndios em áreas militares, 
industriais, bombeiros, áreas petrolíferas Off Shore, e onde exige 
proteção de água. Bota 100% anti-chamas.
 

Bota construída em borracha vulcanizada de alta resistência 
mecânica e alta estanqueidade. Utilizada em ocorrências de 
incêndio est rutura l .   Vo l tagem suportada 5000V,   
numeração: 36 a 46, dimensão:110x60, Características: A 
prova de corte anti-perfuração

Produtos de alta resistência a chamas, botas, roupas e capacetes.

COMBATE A
INCÊNDIO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Material

Proteção

100% algodão

UV (Ultra Violeta)

ESPECIFICAÇÃO

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas

30



Heli-Balde Cloudburst

MATERIALCERTIFICAÇÃO

Resistente à temperatura extrema (até 1.000 ° C em 10 
segundos de ash over sobre chamas). Proteção da cabeça 
completa (incluindo pescoço e rosto). Leve (1.300g incluindo 
viseira e protetor de pescoço).

EN 443:2008 EN 14458:2004 MED Resistente à temperatura 
extrema (até 1.000 °C em 
10 segundos sobre chamas) 

MATERIALCERTIFICAÇÃO

EN 16471:2014, EN 16473:2014, 
EN 166, EN 14458:2004, EN 397 

Termoplástico 
alta resistência 

Capacete PAB HT04 Incêndio Estrutural Capacete PAB Fire Compact Incêndio Florestal

Capacete multiuso oferece alto padrão de proteção e 
conforto, capaz de ser customizado com vários acessórios. 
Desenhado para uso durante operações de combate a 
incêndio orestal, brec e aph. 

VermelhoAmarelo Azul Alta Visibilizade Branco
Amarelo Azul Vermelho V. Limão

Designer compacto para facilitar preparação de uso e 
armazenamento, capaz de realizar múltiplas operações, 
válvula de acionamento rápido, variação no padrão de 
disseminação, funcionamento da válvula pode ser 
pneumático ou elétrico, deverá ser indicado pelo cliente.
Muito resistente e construção durável, o piloto pode fazer 
variar o volume de cada uma das cargas. Sistema de 
dosagem de espuma incluso.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

INCÊNDIO FLORESTAL

Produtos de alta resistência a chamas, botas, roupas e capacetes.

CATÁLOGO 2017 31

COMBATE A
INCÊNDIO



MANEQUINS

PRODUTOS
PERIGOSOS
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29kgPeso

ESPECIFICAÇÃO

Equipamento padrão para operações de descontaminação, 
piso térreo integralmente anexado capaz de armazenar até 50 
galões (200 litros) de água antes de exigir a retirada, 2 janelas 
uma de cada lado, 2 clarabóias, deslizamento fechamento 
completo dentro e fora / portas de saída limpas entrada suja 
em cada extremidade, 1 válvula de enchimento / 
esvaziamento de ar, 1 mangueira de ar com cabo de 
segurança, 1 válvula de alívio de pressão , 4 estacas de metal, 
1 martelo e pontos de xação, cordas e 4 anéis, kit de 
reparação, manual.

Roupa Seca Thor

Especialmente desenhada para operações com incidentes 
tóxicos, onde é necessário vestimenta impermeável. A roupa é 
capaz de ser facilmente limpa após a operação. Construída a 
partir de borracha vulcanizada e com polímeros laminados 
vulcanizado  carregados em um  poliéster multidirecional 
esticado em 4 lados que fornece força e durabilidade. 

O segundo nível de barreira de proteção química da linha de 
vestimentas em nível. Excepcional resistência a permeação e 
mecânica, com comprovação oferecida pelo lme de 
barreira Dow Saranex. Sempre consulte a tabela de 
permeação química.

Roupa de Proteção Nível B Barraca FSI Norte

1000g e 1600g Nível A

Nível B

BS EN 14225-2:2005 Conforme a norma EN 530 - EN 863

Conforme a norma EN 530 - EN 863

EN 12568:2010.

IASTM F 739

Vem completo com 7 bicos de pulverização e uma 
mangueira única de 13mm com comprimento de 5 '(1,5 m) 
com um spray de função múltipla anexado com padrões de 
pulverização e uxos destinado a banhar vítimas de 
descontaminação. 

Certiicação Certiicação

Certiicação

Botas

Testado de 
acordo com as
normas

Modelos Modelos

Modelos

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
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  PRODUTOS 
PERIGOSOS

ROUPAS E DESCONTAMINAÇÃO

Roupa de Proteção Nível A

Equipamento mais completo na proteção química contra 
produtos perigosos, Utiliza tecnologia de multicamadas 
polivinílicas, proporcionando proteção efetiva contra uma 
vasta gama de produtos químicos perigosos, 100% 
impermeável. Sempre consulte a tabela de permeação 
química. Certicada conforme norma EN 530 - EN 863.

ESPECIFICAÇÃO



Peso 2.3 kg

20 ke V até 3Me V

Ip65, resistente a queda em 1m de concreto  

Automática interna (AutoCal) com K40  

Faixa de energia

Certicação

Calibração

ESPECIFICAÇÃO

Identicador Radiólico (RIID)

Barreira de Contenção

Detectores Radiológicos RadEye G - EX

  PRODUTOS 
PERIGOSOS

DIFERENCIAIS NO MERCADO

Fabricada em PVC de alta resistência com revestimento de 
poliéster, possui anéis metálicos para xação e alças em 
polipropileno para transporte. Não é necessário uso de bomba 
para utilização, a barreira realiza a contenção conforme o uxo 
de líquidos. 
Pode ser acionada em qualquer tipo de terreno. Qualquer objeto 
lançado em direção a barreira pela força da correnteza não irá 
prejudicar a contenção ou causar danos a mesma, o objeto será 
lançado na direção contrária (efeito mola).
Segura para ser utilizada em enchentes com lama e/ou 
contaminantes. Segura em águas com movimento e/ou ondas, 
limite superior da barreira se mantém no mesmo nível da água e 
acompanha seus movimentos. 

•Intrinsecamente seguro para uso em ambientes explosivos 
 •Grande, painel e luz de fundo claros para leituras sem erros
•Tecnologia de baixa alimentação

Aplicações:
•  Responsáveis em caso de emergência
•  Bombeiros
•  Equipes Hazmat
•  Pessoal de defesa
• Renarias
•Plataformas petrolíferas

identicação de radiação mais rápida e precisa do mercado, 
baseada na tecnologia QCC patenteada e a construção de 
espectros em tempo real. 
Detectção de neutrons via uso de CLYC  sem necessidade

Sem necessidade de manutenção nem calibração externa 
durante a vida útil do equipamento.

 ALTURA/NÍVEL DE CONTENÇÃO  COMPRIMENTO

38cm 4,6m

38cm 15,2m

53cm

1m

9,1m

4,6m

7,6m

15,2m

15,2m

15,2m

53cm

1m

71cm

1m

53cm 7,6m

15,2m

9,1m

10,7m

9,1m

71cm

1,5m

71cm

1,5m

Disponibilidade de tamanhos:

Modelo Intrínseco

Para medidas de segurança e vistoria intrinsecamente seguras  
em ambientes explosivos. Projetado para máxima segurança e 
taxa de dose precisa. Intrinsecamente seguro de acordo com as 
normas ATEX.
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TORRE DE ILUMINAÇÃO

               FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 
               POR ATÉ 65HS



Conjunto móvel de iluminação rebocável , composto de 
gerador com motor diesel, torre telescópica de iluminação,  
insonorizada, para utilização em locais onde exista diculdade 
de instalação elétrica xa, como mineração, construção civil de 
estradas , aeroportos, scalização policial móvel, corpo de 
bombeiros e defesa civil em áreas de emergência, etc.

Composição do Sistema

Torre de Iluminação Emergência Bombeiros

Gerador 15 KVA, 220V

Lâmpadas em led ou halógena ou vapor metálico  

Motor diesel 3 cilindro refrig. a água 27HP @ 1800RPM

Tanque de combustível 120 lts

Peso total aproximado 800 kg

Tomada externa 220V – Até 15A com iluminação desligada

Tomadas à prova d’agua

Tanque de 75 litros, permite 
funcionamento ininterrupto 

por até 65 hs 

Largamente utilizado em situações de salvamento e resgate em 
local de baixa ou nenhuma luminosidade, em áreas sem 
iluminação rodovias, acidentes catastrócos, etc. O sistema de 
iluminação oferece a melhor tecnologia disponível no conceito 
de iluminação segura e ampla, oferecendo uma iluminação de 
360 graus.  

Composição do Sistema

Sistema Portátil de Iluminação

ILUMINAÇÃO
Equipamentos portáteis especializados em iluminação em locais com diculdade de 
acesso a luz, e ou diculdade de instalação elétrica . 

RESGATE
TERRESTRE
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Balão inável confeccionado em tecido impermeável e 
retardante a chamas

Lâmpadas em led ou halógena ou vapor metálico até 2000w 

Tripé telescópio em aço carbono galvanizado

Sistema elétrico intrinsicamente seguro conforme ABNT

Pesos de areia para estabilidade do conjunto (opcional)

Capa protetora

Resistente a intempéries 

Tecido não inamável 

ventos e chuvas



ILUMINAÇÃO

RESGATE
TERRESTRE

Lanternas com lâmpadas de led de alto alcance e diversas opções: lanternas de mão,  
capacetes, xação em roupa, pilha e à bateria. 

Lanterna de mão LED ATEX 

Sistema Portátil de Iluminação 9420xL

Lanterna Âgulo Reto à Bateria Recarregável 

Lanterna para capacete Sistema Portatil de Iluminação com Acionamento 
Via Bluetooth 9490

Sistema Portátil de Iluminação com Acionamento 
Via Bluetooth 9440

Tipo de Lâmpada

Tipo de Lâmpada Tipo de Lâmpada

Tipo de Lâmpada

Tipo de Lâmpada

Tipo de Lâmpada

Autonomia

Autonomia Autonomia

Autonomia: Alta/Baixa/ Secundária

Autonomia

Autonomia

Alcance

Capacidade Máxima Capacidade Máxima

Alcance

Alcance

Alcance

Nível de Proteção

Nível de Proteção Nível de Proteção

Nível de Proteção

Nível de Proteção

Nível de Proteção

Pilha

Sistema Sistema

Bateria

Pilha

Peso

Cericação

Certicação Certicação

Cericação

Ceticação

Led

Led Led

Led

Led

10 Led’s

150 Horas

4 Horas 8 Horas

3H/6:30H/ 20 Horas

19 Horas

24 Horas

314 Metros

1000 lumens 5300 lumens

28 Metros

144 Metros

182,9 metros

Ip67

IP 54 IP 65

Ip67

Ip67

IP 

4 Pilhas Alcalinas tipo D

Bateria Bateria

NiMH/ Carregável com indicar de nível bateria 

3 Pilhas Alcalinas tipo AA

14,5kg

Atex - Zona 1

RoHS/CE RoHS/CE

NFPA 1901

IECEx ia

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

54

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
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ESCORAMENTO

Sistema fabricado em alumínio de alta resistência, de montagem rápida, versátil, 
destinado a aumentar a eciência no resgate de vítimas , diminuindo o tempo de resgate 
em mais de 80% ao sistema tradicional, podendo ser usado nas mais diversas situações 
como: escombros, valas, acidentes, automobilísticos e ferroviários. 

Extensões xas em tubo de alumínio  confeccionado em alumínio 
de alta resistência destinada a escoramento /estabilização 
veicular, estruturas colapsadas e valas.

Disponível com cilindros de elevação pneumáticos manuais ou 
hidráulicos, permite uma grande combinação de operações 
de escoramento e elevação em situações que necessitamos 
criar “espaço de trabalho” para um possível salvamento.

Hidráulico

SX 1
Pneumático

Mecânico

Cilindros Extensores  Extensores

SX 2

SX 5

FX 1

SX 10

Modelos

Modelos

Carga

Carga

Recolhida

Comprimento

Extendida

Cor

Peso

Peso

HS1L 5+

AS 3Q 5FL

HIDRÁULICO

PNEUMÁTICO

MECÂNICO

632

632

884

884

10,3

1,5branco125SX 1

8,4

6,4vermelho1500SX 15

1,4-125FX 1

t

t

mm

mm

mm kg

kg

10,1

0,4

10,1

HS 1L 10+

AS 3L 5+

1092

1092

1344

1344

13

1,9azul250SX 2

11,2

HS 1Q 5FL

AS 3L 10 FL

AS 3L 10 FL

575

575

250

827

827

370

9,2

2,8amarelo500SX 5
10,1

7,3

3,5

HS 1Q 10FL

AS 3L 10+

AS 3L 10+

1035

1035

575

1287

1287

827

11,9

4,6verde1000SX 10

10,1

6,7

RESGATE
TERRESTRE
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Acessórios recomendados PowerShore

BOLSA DE ESCORAS  E EXTENSÕES BOLSA PARA  ACESSÓRIOS CABEÇA BLOCO EM V ‘’G’’ CABEÇA CÔNICA CABEÇA DO BLOCO EM V CABEÇA EM CUNHA ALTA CABEÇA GIRATÓRIA

CABEÇA INCLINADA CABEÇA EM CRUZ

CABEÇA PLANA COM CHAPA

CABEÇA PLANA CABEÇA SUPORTE L CABEÇA SUP. VIGA CABEÇA SUP. VIGA PEQ. CABO COM MOSQUETÃO

CORREIA DE TENSÃO PLACA BASE SUP. PLACA DE APOIO BASE PLACA DE APOIO ESC. SUPORTE EM DUAS DIREÇÕES SUP. TRÊS CAB. GIRATÓRIAS



EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
RESGATE

TERRESTRE

Rompedor de Concreto CC 20

PESO PESOABERTURA ABERTURA mmFORÇA DE CORTE FORÇA DE CORTE

Destinada ao corte de concreto, estruturas colapsadas, opera 
sem vibrações, não provoca ruídos nem poeira o que impede o 
risco de um colapso secundário, deixando assim uma grande 
visão do local a ser cortado, podendo trabalhar com 
ferramentas complementares para corte de rebarbas em locais 
de acessos restrito. Mais segura e de simples utilização. 

Especialmente desenvolvido para cortar materiais duros sólidos, 
como cadeados e correntes. São materiais especícos que a 
ferramentas de resgate tem mais diculdade ou não corta 
como um todo, arriscando à danicar as lâminas. 

Cortes em  locais de difícil acesso, com  mais diversos ângulos, 
compacta, fácil de transportar e de posicionar em espaços 
connados. 

Sistema de travamento modelo HLS2 pressão máxima de ar 8 
bar; capacidade de levantamento da bolsa 2 toneladas 
métricas, sistema com as seguinte características: 1 corda; 1 
placa selada 465 x 465 mm;1 coberta protetora laranja; 1 
coberta protetora verde; 4 correias de canto com curvatura; 2 
correias para transporte com curvatura; 2 correias de 
carregamento com curvatura; 1 mangueira com válvula de 
segurança de ajuste a 1,5 bar; 1 correia alaranjada de 10 m com 
catraca; 1 correia verde de 10 m com catraca.

Sistema de Vedação

Mini Cortador SMC 4006 C

Kit Arrombamento

Projetado para entrada forçada rápido e penetração. Com 
ferramentas de mão que permite a abertura de fechaduras e 
portas em segundos e facilmente quebrar através das paredes 
de tijolos e blocos de concreto dentro de alguns minutos.

9

4

7

63

9

8

5

10

2

1

Peça PeçaMaterial Material

2 Formão

1

22.9kg 6.8 kg25 mm 193/ 19.5 (kN/t)230 mm 68 / 6.9 (kN/t)

Ponteira Aço

Aço

AçoAço

Aço

Aço

AçoAço

6 Tubo

7 Unha

8 Cortador

9 Garra

10 Talhadeira

3 Porca Alumínio

Alumínio

4 Bastão

5 Punho
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Kit para localização de Vítimas com Comunicador

O Kit para localização de vitimas é leve e portátil, utiliza  pilhas e 
pode ser  operado por um único socorr i s ta.  S i s tema 
completamente autônomo que possibilita um único socorrista 
procurar vitimas em estruturas colapsadas. Sistema com detector 
acústico e comunicação em um único sensor.

Sistema de comunicações de duas vias projetado para fornecer 
bombeiros com meios básicos para localizar rapidamente e 
estabelecer a comunicação com vitimas. Este kit não substitui o 
Detector de Vida, é apenas uma ferramenta adicional para 
operações BREC.

EQUIPAMENTOS PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍTIMAS

RESGATE
TERRESTRE

Kit para Localização de Vítimas

Composto de dois detectores sísmicos, um sensor acústico com 
microfone embutido e câmera com haste.  Os sensores sísmicos e 
acústicos do sistema convertem as vibrações criadas pela vítima 
viva em sinais auditivos e visuais. Possui ltros para redução de 
ruídos. Acompanha bateria recarregável com autonomia de até 
12h (dependo do número de sensores em uso), base magnética 
e estacas. Sensores com nível de proteção IP 67 (inclusive sensor 
acústico). Display com leitura da força de sinal simultaneamente  
dos dois sensores sísmicos, possibilitando diminuir a área de 
busca. 

Câmera com haste capaz de alcançar até 143,5cm de 
comprimento, com peso de 3,40kg. Tela LCD de 5 polegadas. 
Sistema de iluminação composto de 16 LED's brancos com dois 
níveis de operação. Nível de proteção IP68. Articulação de 240º. 
Empunhadura tipo pistola com monitor acoplado. 

Detector de Vida

Aparelho de escuta sísmico/acústico desenvolvido 
especicamente para detectar e localizar vitimas durante 
operações de BREC (busca e resgate em estruturas 
colapsadas). Os sensores sísmicos e acústicos do sistema 
convertem as vibrações criadas pela vitima viva em sinais 
auditivos e visuais. 
O sistema é formado por 6 sensores sísmicos, 1 sensores 
acústicos, 1 unidade simuladora de vitimas, 1 fone auditivo 
prossional, 1 unidade de controle com painel visual, 2 baterias 
recarregáveis de Lithium-ion, 1 carregador de baterias, 6 
bases tipo estaca, 2 bases magnéticas, 6 rolos com 10 metros 
de cabo cada. 
Todos os sensores possuem nível de proteção IP67, ideal para 
uso continuo em ambientes comumente vistos em operações 
de BREC.  A unidade simuladora de vitimas é essencial para 
uso em treinamentos e para calibração dos sensores.  



Sistema de Comunicação para Indústria

S i s tema de comunicação um-contra-um congurado 
especicamente para ajudar os empreiteiros a trabalhar com 
maior eciência e segurança durante operações em áreas de 
risco, especialmente onde é necessário uso de EPR. 

Equipamento é leve, portátil e extremamente robusto; capaz de 
operar em distância de até 457,20m. O sistema é intrinsecamente 
seguro e possui certicações internacionais:

CSA CSAINTERTEK INTERTEK 

FACTORY
 MUTUAL

FACTORY
 MUTUAL

IECEx IECEx

Class I, DIV.1, Groups 
A,B,C,D; Class II, Group
G and Coal Dust; 
Class III, T3C 

Class I, DIV.1, Groups 
A,B,C,D; Class II, Group
G and Coal Dust; 
Class III, T3C 

III 1 GD; Ex ia IIC T4; 
ITS04ATEX21856X 

II 1 GD; Ex ia IIC T4; S
ISTEMA 2005: ITS04ATEX22431; 
SISTEMA 1000: ITS04ATEX21856X;
SISTEMA 2000: TS04ATEX21945X

Class I, II, III, DIV.1, 
Groups A,B,C,D,E,F,G; 
T3C 

Class I, II, III, DIV.1, 
Groups A,B,C,D,E,F,G; 
T3C 

IECEx ITS06.0616X 

CANADÁ CANADÁEUROPA EUROPA

EUA EUAINTERNACIONAL INTERNACIONAL

Conjunto de Comunicação para Força Tarefa em 
Operações BREC

O conjunto de comunicação para força tarefa durante 
operações BREC pode ser congurado de diversas maneiras 
dependendo da necessidade da equipe, 2 operacionais e 2 
controladores ou equipe de busca com 5 pessoas. 
Sistema com conexão através de cabos altamente resistentes, 
ideal para ter controle de distância e localização de cada 
usuário. 

SISTEMA 1000: 
IECEx ITS06.0616X; 
SISTEMA 2000: 
IECEx ITS08.0022X 

Disponível nas resoluções de 640×512 ou 336×256, os kits de 
imagens térmicas aéreas da FLIR contam com resolução e sistema 
óptico otimizado para garantir que se tenha a combinação 
correta de percepção da situação, ampliação e cobertura de 
área que se melhor se enquadram às necessidades da missão. 

Além disso, há opções de controle individual e duplo, de forma 
que é possível ter um operador separado dedicado a operar a 
câmera enquanto outro se concentra em pilotar o drone.

EQUIPAMENTOS PROFISISONAIS

RESGATE
TERRESTRE

Câmera Drone Térmico

Encontre excursionistas ou 
 vítimas de acidentes
perdidas à noite e de dia.

Veja através de fumaça e oriente 
aplicações de água para realizar 
ataques ecientes.

                         Lente de 6,8 mm 
(45° x 35°),resolução de 336 x 256 
Lente de 13 mm (45° x 37°), 
resolução de 640 x 512

Tipo de aeronave

Controlador(es)

Bateria

Conguração da câmera
 térmica

DJI Inspire 1 (V 2.0)

Uma

Duas incluídas

Dois modelos: 

ESPECIFICAÇÃO
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VermelhoAmarelo Azul Alta Visibilizade Branco Fluorescente

Muito elogiado pelo seu conforto e praticidade o capacete 
apresenta pontos de xação para o visor e adaptadores de 
protetores auriculares. Disponível com e sem lente.

Capacete Kask Multiuso modelo BREC Capacete PAB MP1

Capacete multiuso oferece alto padrão de proteção e 
conforto, capaz de ser customizado com vários acessórios. 
Desenhado para uso durante operações de combate a 

incêndio orestal, brec e aph. Extremamente resistente a 
altas temperaturas, até 1000ºC em ashover de 10 
segundos, até 250ºC durante 30 minutos (teste em 
14kw/m²)

EN 14052Certicação
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Jaqueta Motociclista com Sistema de Air Bag Conjunto Impermeável Ventilado

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MATERIALCERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO CORES

Norma: EN 1621-4:2012 S - M - L - XL - 2 XL - 
3XL - 4 XL 

CA 
Amarelo,Laranja

(outras cores, consultar 

Jaqueta e calça  confeccionados em tecido sintético 
emborrachado (Rip stop), com espessura de 0,20mm, 
composição 55% poliamida (externo), e 45% policloreto de 
vinila (interno), tendo como gramatura 155gr/m2.

O conjunto possui na jaqueta aberturas circulares de 23 mm de 
diâmetro na parte superior da camisa e cobertas por um 
tecido acima sem costura na parte inferior. 
Logotipo pode ser personalizado conforme solicitação do 
cliente; A calça possui um elástico e cordão de regulagem na 
cintura; Possui faixas reetivas.

Jaqueta que visa a segurança e proteção para motociclistas, 
um complemento a segurança e diminuição dos impactos e 
danos ocasionados em quedas e colisões.

Seu  sistema de disparo do cilindro dotado de trava de 
segurança; o sistema é acionado somente com força superior 
a 25/30 Kgf,  para evitar acionamento acidental e acidentes.

VermelhoAmarelo Azul Alta Visibilizade Branco Fluorescente

MATERIALCERTIFICAÇÃO

EN 443:2008/ 
EN 14458:2004/ EN 166 

Termoplástico 
alta resistência 

500g com acessórios

Leve, ventilado, confortável e versátilQualidade

COMPOSIÇÃO

Peso

RESGATE
TERRESTRE
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CU 5050i NCT

CORTADORAS / HIDRÁULICOS

Cortadoras da nova linha 5000 da Holmatro com desempenho de corte excelente , 
desenvolvidas pensando nas novas tecnologias de carros atualmente : mais do que forças 
de corte teóricas , o designer inteligente das ferramentas permite o melhor desempenho 
de corte.

CU 5050 NCT

RESGATE 
VEICULAR
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CU 5050 NCT

CU 4010 GP

CU 4031

CU 4007 

CU 4035 NCT

CU 4055 NCT

CU 5050i NCT

CU 4020 GP

CU 4030 GP

CU 4035

PESO FORÇA DE CORTE

CU 4020 GPCU 4010

CU 4031 CU 4035 GP

CU 4035 NCT Mini Cortador CU 4007

15.9 kg1412/ 144 (kN/t)

1389/141,6 (kN/t) 

254 / 25,9 (kN/t)

394 /40,2  (kN/t) 

394 / 40,2  (kN/t)

380 / 38,7 (kN/t)  

380 /38,7  (kN/t)

220 /22,4 (kN/t) 

355 / 36,2 (kN/t) 

1018/ 103,8 (kN/t) 

16.2 kg

  7.8 kg

  10.7 kg

  10.9 kg

  13.8 kg

  14.1 kg

  3.8 kg

  13.8 kg

  19.9 kg
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SP 5240 SP 5240 CL

SP 5250

SP 5280

Mangueiras Core

SP 5260

RESGATE 
VEICULAR

SP 5240 CL

SP 5240

SP 5260

SP 5250

SP 5280

PESOFORÇA DE ABERTURA NA PONTAS FORÇA MÁXIMA DE ABERTURADISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO

Ultra leves com a tecnologia Core¹ aplicada, e ainda melhor relação peso-desempenho. 
Possui alças ergonómicas aumentando o conforto,  possibilitando  várias posições de 
trabalho. Possui válvula de velocidade aplicada : quando a carga não é aplicada os braços 
abrem rapidamente na  distância pretendida para acelerar o posicionamento do alargador.

Core¹ Tecnologia CORE™ patenteadaA Tecnologia CORE™ combina alimentação e retorno do óleo numa única mangueira, tornando as operações mais seguras, rápidas e 

fáceis de realizar.

 ALARGADORAS/ HIDRÁULICAS

Mangueiras em conformidade com a Norma NFPA/EN do tipo 
coaxial com a linha de pressão reforçada em pararamida  e 
retorno na mesma mangueira. Conector de engate rápido e 
travamento automático. Disponíveis nas cores  laranja, verde, 
azul e preto e também com carretéis. Tamanhos: 5, 10 e 15 mts.

Sistema para Tração

70 / 7.1 (kN/t) 131/ 13.3 (kN/t) 510 mm

93 / 9.4  (kN/t) 280 / 28.5 (kN/t) 725 mm

127 / 12.9 (kN/t) 366 / 37.3 (kN/t) 725 mm

148 / 15.9 (kN/t) 522 / 53.2 (kN/t) 822 mm

183 / 18.6 (kN/t) 463 / 47,2 (kN/t)662 mm

  14.9 kg

  19.9 kg

  19.8 kg

  9.9 kg

  16.3 kg
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CT 5111 CT 5117 

CT 4120 CT 4150

 COMBINADAS/ HIDRÁULICAS

Ferramentas para corte, separação e esmagamento, leves e de fácil transporte. Modelos 
5117 também são adequados para tração. Grandes variedades de operações, desde 
intervenções rápidas em resgate veicular à busca e resgate em estruturas colapsadas 
(BREC) .
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CT 5111

CT 4120

CT 5117

CT 4150

PESOFORÇA DE CORTE  SEPARAÇÃO FORÇA SEPARAÇÃO NAS PONTASFORÇA MÁX. SEPARAÇÃO 

Cilindros utilizados para acesso em veículos e ou estruturas colapsadas; rebatimento de 
teto, painel, técnicas como ostras e vela. Com pistões simples e duplo.  

RA 4321 RA 4322

RA 4331 RA 4332

CILINDROS EXTENSORES

RA 4321

RA 4331

RA 4332

RA 4322

PESO FORÇA 1° ETAPA COMPRIMENTO EXTENDIDOCOMPRIMENTO RECOLHIDO EMBULOS

8.7 kg

11.1 kg 161/ 16,4 (kN/ t)

161/ 16,4 (kN/ t)

161/ 16,4 (kN/ t)

161/ 16,4 (kN/ t)

512 mm 762 mm 1 

297 / 30.3 (kN/t) 268 mm 2,7 t22,4 t

206 / 21 (kN/t) 281 mm 4,9 t46,6 t

14.2 kg

15.4 kg 475 mm 1223 mm 2

380 / 38.8 (kN/t) 360 mm 3,6 t21,5 t

204 / 20.8 (kN/t) 431 mm 2,9 t5,5 t

8.2 kg

12.6 kg 612 mm 962 mm 1

8.9 kg

18.3 kg 945 mm 1625 mm 2
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Cilindros utilizados para acesso em veículos e ou estruturas colapsadas; rebatimento de teto, painel, técnicas 
como ostras e vela. Com pistões simples e duplo.  

TR 4340
TR 4350

CILINDROS EXTENSORES/ TELESCÓPICO

TR 4340

TR 4350

XR 4360

PESO FORÇA 1° ETAPA FORÇA 2° ETAPA COMPRIMENTO EXTENDIDOCOMPRIMENTO RECOLHIDO EMBULOS

XR 4360 C TELESCÓPICO E MANUAL

HRS 22 NCT HRS 22

APOIOS PARA / CILINDRO

HRS 22 NCT 14,9 kg450 x 150 x 280 mm

450 x 150 x 240 mm 8,7 kgHRS 22

PESODIMENSÕES CARGA máx.

GCU 5050GCU 4035

GCU 5050i

CORTADORAS  /  À BATERIA

Elevada capacidade das baterias para grandes operações, taxa de descarga reduzida, sem 
consumo de energia em velocidade de marcha lenta. Bateria 100% recarregada em 60 
minutos, sistema fácil de encaixe/desencaixe no topo para substituir a bateria com apenas 
uma mão, em poucos segundos. Três modelos da nova linha 5000 disponíveis.

GCU 4035

GCU 5050

GCU 5050i

PESOFORÇA DE CORTE DISTÂNCIA DE ABERTURA 

217 / 22.1 (kN/ t) 303 mm 583 mm 281 / 8.3 (kN/ t) 

81 / 8.3 (kN/ t) 217 / 22.1(kN/ t) 533 mm 1275 mm 2

100 / 10.2 (kN/ t) 100 / 10.2 (kN/ t) 625 mm 1275 mm 2

10.8 kg

16.3 kg

13.6 kg

19.7 kg355 / 36.2 (kN/ t) 159 mm

21.6 kg1412 / 144 (kN/ t) 182 mm

21.9 kg1389/ 141.6 (kN/ t) 182 mm

22,4 t 

22 t
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ALARGADORES /À BATERIA 

Utilizadas para abrir espaços em latarias de carros ou em meio aos escombros: separar, 
alargar. Fácies de utilizar, silenciosas e com melhor desempenho: apresentamos a série 
Greenline com alimentação a bateria da Holmatro. Três modelos compatíveis disponíveis 
na nova série 5000. 
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GPS 5240 CL

GPS 5240

GPS 5250

GSP 5240 GSP 5240 CL

GSP 5250

GCT 5111

GCT 4120

GCT 5117

GCT 4150

PESOFORÇA DE CORTE MÁX. SEPARAÇÃO

COMBINADAS/ À BATERIA

Ferramentas para cortar, separar, esmagar, tracionar, cortar. Elevada capacidade de bateria 
para uma longa operação, bateria 100% carregada em 60min.

GCT 5117GCT 5111  

GCT 4120 GCT 4150

PESO DISTÂNCIA DE ABERTURA

DISTÂNCIA DE ABERTURA

FORÇA DE SEPARAÇÃO

15.8 kg

14.9 kg

510 mm 131 / 13.3 (kN/ t) 

20.6 kg

20.1 kg

725 mm 280 / 28.5 (kN/ t)

22.1 kg

14.1 kg

14.9 kg

725 mm 366 / 37.3 (kN/ t)

268 mm

360 mm

281 mm

431 mm

247 / 25.1 (kN/ t) 220 / 22.4 (kN/ t) 

380 / 38.7 (kN/ t) 211 / 21.5 (kN/ t)

206 / 21    (kN/ t) 457 / 46.6 (kN/ t) 

204 / 20.8 (kN/ t) 54 / 5.5    (kN/ t)
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GRA 4321 C GRA 4331 C

CILINDROS EXTENSORES/ A BATERIA

Modelo a bateria de cilindros utilizados para acesso em veículos e ou estruturas 
colapsadas; rebatimento de teto, painel, técnicas como ostras e vela. Com pistões simples 
e elevada força de separação de 161 kN/ 16,4 t em ambos modelos. Bateria com elevada 
capacidade e taxa de descarga reduzida.  

RA 4321

RA 4322

HCT 5111

HCT 4120  

HPW 4624

HCU 4010 

FERRAMENTAS DIVERSAS MANUAIS

Ferramentas para corte, separação e esmagamento leves e de fácil transporte. Grandes 
variedades de operações, desde intervenções rápidas em resgate veicular à busca e 
resgate em estruturas colapsadas (BREC) , e adequadas para utilização  subaquática.

• Capacidade giratória contínua com 11 posições de 

bloqueio para utilização da ferramenta em qualquer ângulo. 

• Dobrável, para transporte e armazenamento ainda mais 

compacto.

Modelos 5111 e 5117 (hidraúlico e manual) 
disponível com alça dobrável com rotação em 360° 

PESOFORÇA 1° ETAPA COMPRIMENTO EXTENDIDOCOMPRIMENTO RECOLHIDO EMBULOS

161/ 16.4 (kN/ t) 

161/ 16.4 (kN/ t) 

591 mm 841 mm 1

691 mm 1041 mm 1

18.7 kg

20.1 kg
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HPW 4624
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HCT 4010

HPW 4624

HCT 4120

HCT 5111

PESOPRESSÃO DE TRABALHO FORÇA DE CORTE MÁX. SEPARAÇÃO

HCT 5117

FERRAMENTAS DIVERSAS MANUAIS

Ferramentas para corte, separação e esmagamento leves e de fácil transporte. Grandes 
variedades de operações, desde intervenções rápidas em resgate veicular à busca e 
resgate em estruturas colapsadas (BREC) , e adequadas para utilização  subaquática.

SR 10 PC1 E SR 20 PC2

SR 40 PC4 SR 40 PC2

MOTOBOMBAS / LINHA SPIDER GASOLINA

Equipamentos com tecnologia de motobomba de três estágios. Fluxo/velocidade mais 
elevadas na segunda fase para operações de resgate mais rápidas, uxo/velocidade mais 
baixas na terceira fase para um maior controle das ferramentas. Leves e de fácil 
transporte.

SR 20 PC2

SR 40 PC4

SR 10 PC1  

SR 40 PC2 

PESOPOTÊNCIA ÓLEO HIDRÁULICO PRESSÃO DE TRABALHO CAPACIDADE DE FERRAMENTASESTÁGIOS

10.3 kg720 bar 254 / 25.9 (kN/ t) -

10.8 kg720 bar 247 / 25.2 (kN/ t) 220 / 22.4 (kN/ t) 

11.8 kg720 bar - 253 / 25.8 (kN/ t) 

8.7 kg720 bar 206 / 21 (kN/ t) 457 / 46.6 (kN/ t)

720 bar 204 / 20.8 (kN/ t) 54 / 5.5 (kN/ t) 9.4 kg

14.5 kg2.1 hp 2890 cm³ 3 720 bar 1

22.7 kg3.0 hp 4340 cm³ 3 720 bar 2

37.3 kg5.5 hp 6340 cm³ 3 720 bar 2

45.8 kg5.5 hp 6340 cm³ 3 720 bar 4



MOTOBOMBAS / BATERIA E GASOLINA

Motobomba a bateria com duração de  90 minutos durante os desencarceramentos de veículos comuns e 45 
minutos de utilização contínua da ferramenta para separação/corte com 1 saída. E motobomba  à Gasolina 
duo, com 2 conexões de ferramentas . 

DPU 31 PC

SPU 16 BC

PESOPOTÊNCIA PRESSÃO DE TRABALHO CAPACIDADE DE FERRAMENTASMOTORDIMENSÕES

DPU 31 PC A GASOLINA SPU 16 BC BATERIA 

BOMBAS / LINHA MANUAIS E PNEUMÁTICA

Bombas manuais leves e compactas para ferramentas de acionamento simples. Alça da 
bomba reforçada com bra de vidro, manuseio suave e antiderrapante. Possui  indicador do 
nível de óleo e funil integrado para enchimento de óleo.

RESGATE 
VEICULAR

PA 04 H 2 S

PA 18 H 2 C AHS 1400 PNEUMÁTICA

PA 09 H 2 C

PA 09 H 2 S

AHS 1400

PA 04 H 2 C 

PA 18 H 2 C

PESOPRESSÃO DE TRABALHO DIMENSÕES NÚMERO DE ETAPAS CAPACIDADE ÓLEO OPERAÇÃO 

-

3.5 hp

530x252x388 mm

600x290x425 mm

elétrico 720 bar 1 17.4 kg

2 24.9 kg720 barcombustão

720 bar 483x135x165 mm 2 500 cm³ manual 3.5 kg

720 bar 664x135x170 mm 2 1000 cm³ manual 4.8 kg

720 bar 745x160x175 mm 2 1990 cm³ manual 7.7 kg

720 bar 343x127x210 mm 1 1400 cm³ pneumática 7 kg

52



ALMOFADAS PNEUMÁTICAS

Almofada pneumática confeccionadas em borracha, reforçada com três 
lâminas de aramida, leve, totalmente exível, antiderrapante. Em caso do uso 
de duas almofadas, elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, 
de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical.
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Possui 11 tamanhos disponíveis, uma almofada de elevação 
para cara tarefa. Agora com marcas reetoras para uma 
melhor visão noturna e ainda um designer antiderrapante.
Resistênte a produtos químicos e ao ozônio.

Conjunto de Almofadas Pneumáticas

Acessórios Almofadas Pneumáticas

Utilizado no Resgate Veicular e Terrestre

HLB 1

HLB 3

HLB 5

HLB 10

HLB 12

HLB 20

HLB 32

HLB 40

HLB 67

HLB 18

HLB 24

HLB 67

HLB 40

HLB 32

HLB 24

HLB 20

HLB 18

HLB 12

HLB 10

HLB 15

HLB 03

CAPACIDADE EXPESSURADIMENSÕES ALTURA INFLÁDA VOLUME DE AR

t mmmm mm lt

68 25

40,3 25

32,6 25

24,4 25

20,3 25

18,3 25

12,2 25

10,2 22

5,1 22

3,7 22

908x908 520 1.206

708x908 405 558

58x658 380 450

310x1000 215 216

508x 508 290 189

660x360 204 90

408x408 225 171

270x270 150 16.2

380x380 215 76.5

228x228 130 6.3

SCV 10 U DVC 10 U HDC 10 U HPRV 120 U Mangueira de arSORV 10 U

SORV 10 U Mangueiras de fechamento com válvula de descompressão integrada

PRV 120 U Regulador de pressão apenas para SCBA de baixa pressão

HPRV 120 U Regulador de pressão apenas para SCBA de alta pressão

SCV 10 U Unidade de controle simples

DCV 10 U Unidade de controle duplo

HDC 10 U

Mangueira

Unidade com controle joystick

Termoplástica azul, amarela, laranja e verde

*Mangueiras de ar disponíveis com ou 

com  5 mts ou 10 mts de com-
sem válvula de fechamento e descom-
pressão 
primento.



ESCORAMENTOS

Equipamentos e produtos  utilizados para estabilização imediata de veículos, 
dando acesso e segurança para os socorristas e vítimas. 

RESGATE 
VEICULAR

Escora em (V) V-Strut

Sistema de Blocos e Calços

Para estabilização imediata e segura de veículos com gancho 
para encaixe rápido e sistema de carretel para correia 
tensionadora. Leve com cabeça aderente e placa de base 
adaptável ao piso, sem peças soltas para evitar perca das 
mesmas.

Desenvolvido para uso em técnicas de resgate , fabricado em polietileno reciclado. Não absorvente, resistência total à água e 
óleo. Leve, utua sobre a água , empilhável, antiderrapante e ainda um designer exclusive para a superfície aplicada.

Pode ser aplicado em estruturas colapsadas.

RESGATE 
VEICULAR

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões

Peso

Carga Máxima

1080 x 149 x 210 mm

7.9 kg

16/1.6 kN/t

Conjunto A

Calço Metálico Ajustável

Conjunto B

A

B2 Calços Escalonados 755 x 95 x 270 mm

230 x 230 x 50 mm

6,3 kg

2,0 kg

2 Blocos P Intertraváveis

2 Blocos M Intertraváveis

2 Blocos G Intertraváveis

2 Cunhas pequenas

2 Cunhas pequenas

2 Cunhas grandes

2 Cunhas grandes

230 x 75 x 75 mm

230 x 75 x 75 mm

230 x 230 x 75 mm

0,5 kg

0,5 kg

3,0 kg230 x 150 x 75 mm

230 x 150 x 75 mm

230 x 230 x 25 mm

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg 

PESO

PESO

COMPOSTO DE

COMPOSTO DE

DIMENSÕES

DIMENSÕES

Aço 100x80x600  e 
100x80x800 mm

MATERIAL DIMENSÕES
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PRODUTOS COMPLEMENTARES

Equipamentos complementares e essenciais em operações de resgate 
veicular, que trazem agilidade na operação, conforto e segurança para vítima 
e socorrista.
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RESGATE 
VEICULAR

Capacete Super Plasma PL

Plataforma especialmente desenhada para operações de 
resgate veicular, possibilitando suporte e melhor acesso ao 
bombeiro. Completamente fabrica da em alumínio altamente 
durável, extremamente robusta. 
Capaz de aguentar até 500kg. Plataforma com revestimento 
em material anti-deslize , seguro mesmo em operações com 
chuva. Possui guarda corpo em um dos lados. Pés anti-
deslizantes. 
Ajuste de 250 mm em cada perna.  Tamanho da plataforma 
1800  x 800 mm. Dimensões para transporte (CxLxA): 950 x 1950 x 
320 mm.

800  até 1600 mm 1800 x 800 mm 44 kg

PESOALTURA DIMENSÕES

Mantas de Proteção

Plataforma de Resgate

Protetores de Coluna

ResqmeMini Halligan

Lágrima da Vida Prancha de Proteção

Cortador de Cinto e 
Quebrador de Vidro

Joelheira e Cotoveleira

G

P

CE EN 12492 420g. Alta 
visibilidade

Uni. 51cm 
até 62cm       

PESO TAMANHO OPÇÕESCERTIFICAÇÃO

Branco Alta Vis.Cinza Laranja Vermelho Azul Preto

Capacete multiuso aplicados em diversos trabalhos inclusive 
no resgate veicular, com opções de viseira full face e óculos. 
Possui um sistema de ventilação, dando conforto e leveza ao 
usuário. 



Protetor de Airbag SECUNET

Luva de Extricação HolmatroLuva Multiuso de Resgate

PRODUTOS COMPLEMENTARES

Equipamentos complementares e essenciais em operações de resgate 
veicular, que trazem agilidade na operação, conforto e segurança para vítima 
e socorrista.

RESGATE 
VEICULAR

Bolsa de Acessórios para Resgate

Luva Resgate Veicular HEAVY DUTY 

Utilizado para neutralizar a expansão do balão de Airbag 
durante o procedimento de resgate caso o mesmo dispositivo 
seja acionado acidentalmente. Simples instalação e 
compatível a todos os modelos de veículos comerciais ou de 
passageiros. Inclui caixa sintética para condicionamento. 

Possui esvaziador de pneu; Cortador de cinto de segurança;
Ferramentas para remoção da guarnição do carro; Quebrador 
de vidro; Trena exível de aço; Mini Halligan; Marcador; 
Lanterna LED; Mini-cortador; Alça para uso na cintura ou coxa.

Material de alta qualidade no reforço da palma classica a 
luva  Nível 5 resistência ao corte e mantém o mais alto nível de 
proteção disponível na indústria. Palma mais alto nível de 
resistência à abrasão.
Certicação: EN 388:2003 NÍVEL 4541

Reforçada com Kevlar® e almofadas em EVA. O dorso tem seu 
a c a b a m e n t o  c o m  a l m o f a d a s  d e  T P R  ( B o r r a c h a 
Termoplástica), protegendo o metacarpo. 

Luva para operações de resgate veicular, reforço da palma , 
tecido tratado para repelir água e óleo, proteção contra 
impacto no dorso. EN 388 NÍVEL 4544; NORMATIVA CE CAT II; 
ISO 13997; NÍVEL 5 de proteção contra corte de acordo com 
ANSI. 

Capacete PAB MP1 Multiuso

Material: Termoplástico com alta resistência 
Tamanho: Universal com sistema de ajuste (52-64cm)
Isolamento  elétrico  nível  E2. Pode ser adquirido com tas 
reetivas para operações em ambientes com pouca  
luminosidade. 

CERTIFICAÇÃO

VermelhoAmarelo Azul Alta Visibilizade Branco

EN  16471:2014; EN  16473:2014; EN  166; EN  14458:2004
EN  397
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Macacão Long Marinha do Brasil

Colete Auxiliar de Flutuação

Camisa Attack

Macacão Neoprene Bombeiros

Camisa Protection Bombeiros

Macacão Bombeiros Reetiva Macacão Bombeiros Monoshort

Conjunto Attack

ROUPAS
Produtos destinados a atender a todas as necessidades do prossional de resgate, com 
peças em neoprene personalisadas e de diversas cores e modelos.

SALVAMENTO
AQUÁTICO

Material Jerseyelastano praia Rosset Material

Material Material

Material

Material Material

Material  Neoprene 2, 3, 5, 7 e 9 mm 

 Neoprene 2, 3, 5, 7 e 9 mm 

 Neoprene 2, 3, 5, 7 e 9 mm 

 Neoprene 2, 3, 5, 7 e 9 mm 

 Neoprene Vedado 2, 3, 5, 7 e 9 mm 

 Neoprene 1,5, 2, 3, 5, 7 e 9 mm 

 Neoprene 1,5, 2, 3, 5, 7 e 9 mm 
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Meia de Mergulho 
Neoprene

Nadadeira  Flexxa 

Sapatilha Aquática

Nadadeira Gaia

Bolsa Armazenamento Estanque

Bolsa para armazenamento de materiais.
Disponível nos tamanhos 30L e 50L.

Saco de resgate para salvamento aquático, confeccionado 
em poliamida , cor predominantemente amarela ou laranja,  
alça para lançamento, com ta reetiva no corpo do saco, 
tela para escoamento rápido da água, com espuma 
utuadora, com 20m de corda utuante em polipropileno de 
9mm  de cor visível predominante amarela com carga de 
ruptura de 10kn , peso entre 950g a 1.100g.

Possui design moderno que facilita a propulsão, deixando os 
movimentos bem mais naturais. Sapata aberta que reduz a 
tensão do tornozelo, serve diversos tamanhos e é muito fácil de 
tirar.

Nadadeira Rescue

Possui uma excelente propulsão. Construída com calçadeira 
de borracha e pala em TPR (Termoplástico). Leve e indicada 
para mergulho livre ou autônomo já que seu tamanho permite 
um bom deslocamento mesmo totalmente equipado.

Nadadeira desenvolvida especialmente para ser utilizada por 
guarda-vidas, para agilizar o resgate das vítimas de 
afogamento.Pala mais rígida evitando a torção dos tornozelos 
e joelhos, além de um solado antiderrapante para maior 
rmeza e agilidade nos movimentos.

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS
Produtos e acessórios para complementação e auxílo no resgate aquático, 
proporcionando agilidade, conforto e segurança.

SALVAMENTO
AQUÁTICO

Capacete  Salvamento 
Aquático

Conjunto Máscara Scura 
e Snorkel

Cilindro de Mergulho

Flutuador

Saco de Arremesso de corda
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Dispositivo de salvamento versátil e leve. Pode ser usado 
também como uma boia salva vidas para manter a vitima em 
segurança sobre a superfície da água. O utuador permite o 
salva-vidas nadar enquanto puxa a vítima com segurança.



Robô de Salvamemto Aquático - VideoRay

Sistema de comunicação com máscara Fullface

SALVAMENTO
AQUÁTICO

Prancha Motorizada de Resgate

Sistema operado remotamente para auxilio em operações de 
busca e salvamento aquáticas, ideal para uso em águas turvas 
e/ou localidades extremas para mergulhadores. Possui sistema 
de sonar capaz de gerar imagens nítidas. 
O equipamento acompanha a estação de comando pronto 
para uso. 

Contém um sistema de iluminação completo, capaz de 
iluminar o campo de visão da câmera principal sem 
diculdade. 

Opcional ter a garra manipuladora capaz de realizar 
movimento de abertura e fechamento. 

- Duplo selo de vedação no rosto.
- Sistema de fácil equalização de ouvidos.
- Excelente campo de visão com mínimo volume.
- Diversas cores.
- Válvula de respiração ambiente.
- Regulador de alto desempenho, com ajuste de free-ow.
- Alcance da comunicação sem o de até 500 metros.
-  Opera até 40 metros de profundidade.
-  Opera com 1 bateria de 9V alcalina.
-  2 canais de operação.

Para um resgate mais rápido e com segurança a Prancha 
utiliza um carregador como fonte de energia do motor, essa 
baterias dura no mínimo de 400 a 800 ciclos. O tempo de 
duração da carga pode ser de 2 horas de uso intercalado, 
entretanto quando a mesma é usada em uma operação.

Prancha de Resgate  Sled Pranchão de Salvamento 

 Confeccionada em poliestireno expandido (isopor p3), 
compensado naval com espessura de 80 mm, contornando 
toda prancha, com revestimento em resina epóxi e três 
camadas de tecido de bra de vidro. E Cinta de segurança 
ajustável para xação da vitima.

Pranchão de salvamento Longboard - 2440 x 586 x 76 mm, 
para resgate de vítimas, utilizados por salva-vidas.

1500 x  800 x 20 mm 

Espuma EPS, bra de
 vidro e resina epóxi

Possui

Dimensões

Material

Material

 Logo personalisado

 18 kg

 
8 a 16 km/h, 

dependendo das ondas

Peso

Velocidade

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS
Equipamentos de novas tecnologias aplicados no resgate aquático, proporcionando 
agilidade e segurança.

Blocos Teccel 1ª qualidade
Laminação Poliester
Tecido importado JPS 6oz
Pintura básica
Quilhas de encaixe Similar FCS
Alças para salvamento (4)

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES
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Bote Nautiex 360 Bombeiros

SALVAMENTO 
   AQUÁTICO

Bote Nautiex 660 SSL Prossional

Bote Nautiex 430 SL 

Tem capacidade para até 12 tripulantes e pode ser utilizado no 
transporte das tropas, prevenção, e ao serviço dos Guarda-Vidas 
e demais atividades relativas.  Vem com Tanque de Combustível, 
Par de Remos, Kit Reparos, Bomba de Inar, Ferragens, Púlpito de 
proa, Bancos estofados. 

Projetados para navegar tanto no mar como em rios, lagos ou 
em áreas alagadas, podendo ser equipados com diversos 
acessórios como console, escada de embarque, dispositivo 
de desviramento inável, holofotes entre outros. Além disso, a 
dispomos de diversas opções de tamanho e materiais como 
fundo rígido ou exível. 

BOTES INFLÁVEIS
Botes altamente resistentes utilizado principalmente por corporações de bombeiros e 
salva-vidas em geral, ináveis e  de fácil transporte. Possui diversas opções para 
complementar e personaliza-los.

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Comprimento interno Comprimento interno

Comprimento interno

Tipo de fundo

Tipo de fundo

Peso (sem motor) Peso (sem motor)

Peso (sem motor)

Tecidos*

Tecidos*

Tecidos*

Capacidade pessoas Capacidade pessoas

Comprimento Comprimento

Comprimento

Capacidade carga Capacidade carga

Largura máxima Largura máxima

Largura máxima

Quantidade de câmeras Quantidade de câmeras

 3,60 m  6,50 m

 4,30m

 850 kg  1,700 kg

 1,70 m  2,60 m 

 2,20 m 

 3  5

 0,85 m  1,50 m

 1,22 m

 0,45 m

 2,55 m  4,90 m 

 3,20 m 

 V’ profundo em bra 
  de vidro

 V’ profundo em bra 
  de vidro

 90 kg  350 kg

 130 kg

 PVC (Hypalon ou Poliure-
 tano sob encomenda)

 PVC (Hypalon ou Poliure-
 tano sob encomenda)

 Poliuretano 

 5 a 6 pessoas  12 pessoas

Largura interna Largura interna

Largura interna

Diâmetro do utuador

Amarelo
Amarelo

Amarelo

Branco
Branco

Branco

Azul

Azul

Laranja
Laranja

Laranja

Vermelho
Vermelho

Vermelho

Cinza
Cinza

Cinza
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SALVAMENTO
    AQUÁTICO COMPRESSORES

Por anos a linha PACIFIC vem sendo utilizada no enchimento de cilindros, garantindo ar respirável de 
qualidade sempre. Essa linha possui diversos compressores, variando em sua capacidade de 160L/min até 
350L/min. A pressão de trabalho desejada deve ser informada pelo cliente, assim como a válvula de 
segurança.

Compressor de Alta Pressão para Ar Respirável Elétricos 
Linha Pacic E

Compressor de Alta Pressão para Ar Respirável a Gasolina 
Linha Pacic EG

 Pressão de Trabalho

 Pressão de Trabalho

  até 350 bar  até 350 bar até 350 bar até 350 bar até 350 bar

 Vazão

 Vazão

 160L/min - 5,6 cfm

 230/min - 8,1 cfm

 350L/min - 12,4 cfm

 350L/min - 12,4cfm

 300L/min - 10,6 cfm

 300L/min - 10,6 cfm

 270L/min -9,5 cfm

 270L/min -9,5 cfm

 230L/min - 8,1 cfm

 Pressão da Válvula
 de Segurança

 Pressão da Válvula
 de Segurança

 225 - 3200 |
330 -5 070 bar/PSI

 225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI

 225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI

 225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI

225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI

 Nº de estágios

 Nº de estágios

3

3

3

3

 3

 3

 3

 3

 3

 Velocidade do
 Compressor

 Velocidade do
 Compressor

 1350 RPM

 1350 RPM

 1350 RPM  1550 RPM

 1550 RPM

 1550 RPM

 1450 RPM

 1550 RPM

 1550 RPM

 Sistema de Filtração

 Sistema de Filtração

 PAC 1

 PAC 1

PAC 1

PAC 1

 PAC 1

 PAC 1

 PAC 1

 PAC 1

 PAC 1

 Ar Respirável

 Ar Respirável

 UNI EN 12021:2014 - PED

 UNI EN 12021:2014 - PED

 UNI EN 12021:2014 - PED

 UNI EN 12021:2014 - PED

 UNI EN 12021:2014 - PED

 UNI EN 12021:2014 - PED

 UNI EN 12021:2014 - PED

 UNI EN 12021:2014 - PED

 UNI EN 12021:2014 - PED

 Tipo do motor

 Tipo do motor

 Elétrico Monofásico

 Gasolina

 Elétrico Trifásico

 Gasolina

 Elétrico Trifásico

 Gasolina

 Elétrico Trifásico

 Gasolina

 Elétrico Trifásico

 Potência

 Potência

3,0Kw - 4,0 HP |
IP 54 | 74 db

6.7Kw - 9 HP |
IP 54 | 79 db

 7,5Kw - 10 HP |
IP 54 | 78 db

 10Kw - 14 HP |
IP 54 | 81 db

 5,5Kw - 7,5 HP |
IP 54 | 75 db

 10Kw - 14 HP |
IP 54 | 79 db

 5,5Kw - 7,5 HP |
IP 54 | 76 db

 6,3Kw - 9HP |
IP 54 | 80db

 4,0Kw - 5,5HP |
IP 54 | 75 db

 Peso

 Peso

 108 kg

 113 kg

 123 kg

 128 kg

 118 kg

 123 Kg

 118 kg

 113 Kg

 108 kg

 Tensão de Operação

 Tensão de Operação

Informado pelo cliente

Informado pelo cliente

Informado pelo cliente

Informado pelo cliente

 Dimensões

 Dimensões

 970 x 530 x 650 mm   970 x 530 x 650 mm   970 x 530 x 650 mm   970 x 530 x 650 mm   970 x 530 x 650 mm  

1110 x 530 x 650 mm  

*Opcional: Horimetro  

1110 x 530 x 650 mm  1110 x 530 x 650 mm  1110 x 530 x 650 mm  

  PACIFIC E 35
    11000195

      PACIFIC EG 35
          11000199

  PACIFIC E 16
    11000191

    PACIFIC E 30
      11000194

   PACIFIC E 27
     11000193

     PACIFIC EG 27
      11000197

  PACIFIC E 23
    11000192

Informado pelo cliente

Informado pelo cliente

Informado pelo cliente

Informado pelo cliente

Informado pelo cliente

  PACIFIC EG 23
    11000196

   PACIFIC EG 30
   11000198

  até 350 bar  até 350 bar até 350 bar até 350 bar

 225 - 3200 |
330 -5 070 bar/PSI

 225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI

 225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI

225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI
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COMPRESSORES
Compressor Atlantic é o modelo compacto da linha de compressores de alta pressão para ar respirável, fácil 
de transporte devido ao seu baixo peso, permite que a operação seja feita em locais de difícil acesso.
Disponível com motor elétrico ou combustão (a gasolina) . A qualidade do ar é de alta qualidade, graças a 
tecnologia italiana da Nardi. Disponível com vazão de 60 ou 100 L / min, com motor elétrico
monofásico ou trifásico. 

Compressor de Alta Pressão para Ar Respirável Elétricos 
Linha Atlantic

 Pressão de Trabalho

 Vazão  60/min - 2,1cfm  100L/min - 3,5 cfm  100L/min - 3,5 cfm  100L/min - 2,1 cfm

 Pressão da Válvula
 de Segurança

 Nº de estágios 4 4 4 4

 Velocidade do
 Compressor

 2100 RPM  2100 RPM  2100 RPM  2100 RPM

 Sistema de Filtração
 ATL FILTER com válvula 
de manutenção

 ATL FILTER com válvula 
de manutenção

 ATL FILTER com válvula 
de manutenção

 ATL FILTER com válvula 
de manutenção

 Ar Respirável  UNI EN 12021:20000 - 
ANSI/CGA E - Z180

 UNI EN 12021:20000 - 
ANSI/CGA E - Z180

 UNI EN 12021:20000 - 
ANSI/CGA E - Z180

 UNI EN 12021:20000 - 
ANSI/CGA E - Z180

 Tipo do motor

 Elétrico Monofásico  Elétrico Trifásico  Elétrico Trifásico  Gasolina

 Potência 1,5Kw - 2,0 HP |
IP 54 | 76 db

3,0 Kw - 4 HP |
IP 54 | 79 db

3,0 Kw - 4 HP |
IP 54 | 79 db

4,2 Kw - 5,6  HP |
IP 54 

 Peso  39,5kg  42 kg  42 kg  42 kg

 Tensão de Operação

Informado pelo cliente Informado pelo cliente Informado pelo cliente -

 Dimensões  580 x 410 x 40 mm   580 x 410 x 410 mm   580 x 410 x 410 mm   770 x 410 x 410 mm  

  ATLANTIC P 100/1
      11000187

  ATLANTIC P 60/1
      11000186

    ATLANTIC P 100/3
         11000175

   ATLANTIC G
    11000188

Atlantic P Atlantic G 

SALVAMENTO 
   AQUÁTICO

Sistema Rebocável de Ar Respirável Sidescan para Localização de Vítimas em Resgate Aquático

Para recarga de cilindros de ar respirável compatível com 
qualquer equipamento utilizado pelo corpo de bombeiros 
(mergulho e respiração autônomo). Sistema de freio por 
inércia e cabo de segurança que em caso de soltura que 
aciona o freio de estacionamento.

Projetado especicamente para operações de busca e 
salvamento como um sistema robusto, portátil, fácil de usar 
que irá fornecer imagens de resolução alta. Utiliza tecnologia 
de Spectrum® CHIRP, que fornece imagens de alta resolução 
até 50% melhores do que os sistemas não-CHIRP. Isto traduz em 
resultados mais precisos e pesquisas mais rápidasem 
operações de busca e salvamento. 

2000 x  1100 x 1100 mm

20kg

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Sinalização rodoviária

Material

Dimensões

Peso no ar
 de acordo com DENATRAM

 Aço inoxidável 

 Nardi Pacic D 27

 200 m

Compressor 

Profundidade de Operação

  até 350 bar  até 350 bar até 350 bar até 350 bar

 225 - 3200 |
330 -5 070 bar/PSI

 225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI

 225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI

225 - 3200 |
330 - 5070 bar/PSI
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Conjunto   RCP PROMPT Adulto Manequim Promp RCP Adulto/Infantil 

Manequim  Corpo Inteiro Rescue Randy Manequim  Prompt de RCP Neonatal

Manequim BRAD RCP Torso Adultos/Eletrônico

Manequim que permite a prática da manobra de Heimlich e 
compressões abdominais, bem como RCP e respiração boca-
a-boca. Marcações realistas anatômicas.

Prática da manobra de Heimlich e compressões abdominais, 
bem como RCP e respiração boca-a-boca. Marcações 
realistas anatômicas tornando-se mais fácil para aprender 
realizar compressões torácicas.

Feito de poliuretano celular, revestido por um plástico de vinil 
macio e com uma textura muito realista. Tórax alongado, que 
permite a compressão realista do abdômen. Possibilidade de 
inclinar a cabeça e levantar o pescoço para libertar as vias 
respiratórias.

Para pratica de medidas de reanimação no ensino individual 
ou em grupo. Seletor faixa etária possibilita o ajuste da 
profundidade da compressão permitindo treinamento adulto 
e/ou infantil. Peso:2,95 kg

Utilizado para prática de resgate de pessoas acidentadas. 
Possui articulações móveis e uma distribuição de peso realista. 
Feito de um material resistente com cabos fortes e um 
revestimento sintético. Disponível de 24 até 92 kg.
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TREINAMENTOS

Produtos utilizados para treinamentos e simulações de resgates emergênciais,  com 
simulações de feridas, paradas respiratórias, reanimação.

Manequim CPARLENE com eletrôncos para RCP COR.INT 

Modelo de tamanho natural pode ser utilizado para praticar 
medidas de reanimação em pacientes adultos. 
Substituindo-se as molas do torso incluídas, também é possível 
praticar medidas de reanimação em crianças. 

SIMULADORES
PARA 

TREINAMENTOS

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas



Simulador de Parto - Avançado Kit de Maquiagem para Simulação de Feridas EMT 

Kit Maquiagem  Básico CasualtyKit Maquiagem Multiple  Casualty

Um simulador para total  demonstração de todos os 
procedimentos obstétricos padrão. Inclui: dois fetos com 
cordas umbilicais e placenta, proteção extra para o 
estômago, quatro cordões umbilicais extra.

Esta é a alternativa mais econômica para a simulação básica 
de feridas. Feridas articiais reutilizáveis e acessórios 
substituíveis oferecem a possibilidade de praticar diferentes 
técnicas de bandagem e imobilização.

Contém ferimentos mais complexos, que podem ser utilizados 
para praticar e demonstrar técnicas de bandagem e 
enfermagem avançadas. 

Feridas para simulação feridas com sangramento e 
queimadura,  com reservatório de sangue e bomba para 
fraturas expostas da tíbia, parte inferior da perna  ; fraturas 
expostas de úmero, do braço e diversas feridas.

TREINAMENTOS

Produtos utilizados para treinamentos e simulações de resgates emergênciais,  com 
simulações de feridas, paradas respiratórias, reanimação.

Simulador Completo de Vias Aéreas Adulto Manequim de Treinamento RCP de Corpo Inteiro 

Permite a anatomia detalhada no treinamento de intubação 
adulto. Possui uma imagem clara da anatomia humana a partir 
do saco alveolar onde realiza compressões.

Manequim de corpo inteiro com opções de trauma apresenta 
posicionamento realista, um pulso carotídeo, e as estruturas 
anatómicas que incluem o esterno, costelas, e substernal 
entalhe.Pode adicionar uma profundidade de realismo ao seu 
treinamento.O ar irá passar para o pulmão quando a cabeça 
estiver devidamente inclinada.
O manequim é suspenso em um esqueleto de aço e cabo 
exível. Peso: 23 kg. Dimensões:127x31x54 cm.

SIMULADORES
PARA 

TREINAMENTOS

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas
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TÁTICAS
ESPECIAIS



ABERTURAS DE PORTAS

Equipamentos utilizados para cortas, tracionar e expandir.

Kit Tático de Arrombamento

TÁTICAS
ESPECIAIS

9

4

7

63

9

8

5

10

2

1

Peça Material

2 Formão

1 Ponteira Aço

Aço

Aço

Aço

Aço

Aço

Aço

Aço

6 Tubo

7 Unha

8 Cortador

9 Garra

10 Talhadeira

3 Porca Alumínio

Alumínio

4 Bastão

5 Punho

Projetado para uso em portas de abertura interior com múltiplos 
dispositivos de travamento. Consiste em um cilindro extensor 
para ser xado nas laterais da porta e um cilindro arrombador 
para abrir a porta. 

Ferramenta versátil de operação silenciosa com bomba 
manual. Extremamente compacta leve e de rápida e fácil 
instalação e operação. Ecaz no arrombamento de portas 
externa com dispositivos de bloqueio individuais, quando 
utilizado em combinação com uma ferramenta manual.

Utilizada para abertura de pequenos espaços, necessita de 
apenas 6 mm para sua inserção e levanta 50 mm para colocar 
ferramentas de maior porte. Sistema de válvulas de segurança, 
para manter a carga suspensa em todas as circunstâncias.

Utilizada para abertura de pequenos espaços. Possibilita a 
criação de abertura de até 51 mm.

Abridor de Portas HDR 100 ST

Cunha HPW 4624 ST Cunha PW 4624 C ST

Abridor de Portas HDR 50 ST

HDR 50 ST

6.7 kgHDO 100 ST

14.7 kg

HPW 4624 ST

PW 4624 ST

11.8 kg253 / 25.8 (kN/t)

100/ 10    (kN/t)

47/ 4.8     (kN/t)

253 / 25.8 (kN/t) 9.5 kg

PESOFORÇA DE ABERTURA

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas
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FERRAMENTAS MULTIUSO

Equipamentos utilizados em atividades operacionais de baixo ruído. Para 
tracionar, expandir e alargar latarias, grades, para agilizar a entrada e 
locomoção dos mesmos.

CATÁLOGO 2017 69
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GCT 5111 Comb. à bateria

GCT 5117 Comb. à bateria

HCT 5111 Comb. Manual

HCU 4010 Cortadora

HCT 5117 Comb. Manual

SMC 4006 Mini Cortador

PESOFORÇA DE CORTE FORÇA DE SEPARAÇÃO ABERTURA DE CORTE DISTÂNCIA DE SEP.

GCT 5111 Combinada à Bateria

Ferramenta a bateria, dispensa uso de bombas e de 
desempenho manual. Ótima relação desempenho/peso, 
distância de separação extremamente elevada em relação 
ao tamanho e peso. Força de corte elevada em relação ao 
tamanho e peso.

Adequadas para corte e separação, utilização debaixo de 
água e uma vasta gama de operações, desde entrada 
forçada até ao desencarceramento de pessoas presas.   
Funcionamento rápido: basta abrir a alça da bomba e 
começar a bombear.

Adequadas para corte e separação, utilização debaixo de 
água e uma vasta gama de operações, desde entrada 
forçada até ao desencarceramento de pessoas presas.   
Funcionamento rápido: basta abrir a alça da bomba e 
começar a bombear.

Ferramenta para corte com elevada força de corte e de 
expansão, possui grande mobilidade e liberdade de 
movimentos, sem o e sem necessidade de fonte externa de 
energia. Extremamente leve, pode ser transportada dentro de 
uma mochila.

Mini cortador especialmente desenhado para corte de 
materiais sólidos de alta dureza, tais como cadeados e 
correntes.

Ferramenta a bateria, dispensa uso de bombas e de 
desempenho manual. Ótima relação desempenho/peso, 
distância de separação extremamente elevada em relação 
ao tamanho e peso. Força de corte elevada em relação ao 
tamanho e peso.

HCT 5111 ST Combinada Manual HCT 5117 ST Combinada Manual 

HCU 4010 Cortadora   SMC 4006 Mini Cortador Hidráulico

GCT 5117 Combinada à Bateria

206 / 21 (kN/t) 457 / 46.6 (kN/t)

457 / 46.6 (kN/t)

196 mm

196 mm

142 mm

281 mm

281 mm

204 / 20.8 (kN/t)

 206 / 21(kN/t)

 204 / 20.8 (kN/t)  54 / 5.5 (kN/t)

 -

 -  -

 -

54 / 5.5 (kN/t) 352 mm

352 mm

25 mm

431 mm

431 mm

254 / 25.9 (kN/t)

193 / 19.7 (kN/t)

14.9 kg

14.1kg

8.7 kg

10.3 kg

9.4 kg

6.8 kg

*As imagens utilizadas no catálogo são meramente ilustrativas



Manual Técnico de Resgate Veicular Manutenção em desencarceradores e compressores

Curso de Manutenção em Desencarceradores e Compressores

Treinamentos de Resgate Veicular Abrangência

Redes Sociais

Um guia completo desde a preparação dos equipamentos até 

as técnicas de resgate veicular. São 256 paginas com instruções 

passo a passo com excelentes imagens e diagramas. Um   

 excelente opção de estudo e consulta. 

Livro Técnico 
de 

Resgate Veicular

PRODUTOS E SERVIÇOS

Visitas Técnicas e Workshops

Livro Técnico 
de 

Resgate Veicular

Serviços de manutenção preventivas e corretivas em 
conjuntos de Desencarceradores Holmatro e Compressores 
de Ar Respiráveis, em território brasileiro. 

Curso de manutenção em conjuntos de Desencarceradores 
Holmatro e Compressores de Ar Respirável de 1° e  2° escalão, 
em nossa sede no estado de Minas Gerais.

Os treinamentos de Resgate Veicular fornecidos pela 
Resgatécnica,  capacita regularmente várias equipes em todo 
Brasil, especializada em resgate veicular. 

Com presença em todo Brasil, seja de forma direta ou por meio 
de nossos representantes e distribuidores, estamos sediados em 
Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Nossa missão é a busca 
constante de inovações e soluções tecnológicas com 
excelência e qualidade.

Mensalmente visitamos diversas empresas e corporações 
apresentando novos equipamentos, novas tecnologias 
aplicadas ao resgate e ainda nossa gama de produtos.
Entre em contato e solicite nossa visita! 

Consulte nossos valores!

EQUIPAMENTOS  PARA  RESGATE  E  SALVAMENTO

f facebook.com/resgatecnica youtube.com/resgatecnica1 @resgatecnica @resgatecnica

*Para mais fotos e especicações detalhadas, visite nosso site resgatecnica.com.br. 
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Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é 
é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou 

incompleta. A Resgatécnica e as seus fornecedores não podem 

levadas a cabo com base , 

dúvida acerca da exatidão ou , 
deverá contactar a Resgatécnica 

2300). 

publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Resgatécnica.
ser responsabilizadas, em nenhuma  

Cláusula de limitação de responsabilidades

circunstância, pelas 
consequências das atividades 

este impresso. Caso tenha alguma 
veracidade da informação, 
(número de telefone: +55 (31)3290-
Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou 



EQUIPAMENTOS  PARA  RESGATE  E  SALVAMENTO

ATENDIMENTO 
PRÉ-HOSPITALAR

ALTURA
e ESPAÇO 

CONFINADO

TÁTICAS
ESPECIAIS

COMBATE 
A INCÊNDIO

SIMULADORES
PARA TREINAMENTO

SALVAMENTO
AQUÁTICO

RESGATE
TERRESTRE

RESGATE
VEICULAR

Urano, 77 - Santa Lúcia - Belo Horizonte-MG |30.350-580 |+55 31 3290-2300
contato@resgatecnica.com.br |CNPJ : 15.453.449/0001-82

f

www. .com.brresgatecnica

/resgatecnica @resgatecnica
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