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*Imagens meramente Ilustrativas.

Nosso cortador de resgate 
compacto e leve é   especialmente 
desenvolvido para trabalhos de
 resgate e limpeza. 

Para maior visibilidade no fumo e pulverização de água, o 
que melhora o controle do cortador.

Nosso cortador de resgate compacto e leve é   especialmente 
desenvolvido para trabalhos de resgate e limpeza. O protetor 
de lâmina cromado é projetado para ser visível na fumaça e 
pulverização de água, eo sistema de ignição digital fornece 
um início confiável e rápido em qualquer situação de 
emergência. Usado e confiado por serviços de fogo em torno 
do mundo.

Alça de arranque especialmente concebida, com 
espaço para luvas pesadas.

Otimizado desempenho do motor através de 
design de cilindro eficiente, sistema de ignição 
digital e tecnologia de motor X-Torq®.

Cromado é projetado para ser visível na fumaça e 
pulverização de água, eo sistema de ignição digital fornece 
um início confiável e rápido em qualquer situação de 
emergência. Usado e confiado por serviços de fogo em torno 
do mundo.
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Nosso acionador de partida 
praticamente livre de manutenção, 
graças ao starter de pó-selado eo 

cabo durável do acionador de 
partida.

Nosso sistema de filtragem em duas 
etapas com limpeza centrífuga e um 
único filtro de papel aumenta a vida 

útil do produto e prolonga os 
intervalos de manutenção.

Especificação Técnica

Manutenção longaRedução do desgaste Manutenção longa

Desempenho do motor otimizadoEspecificações

Tecnologia  DuraStarter ™ Tecnologia  Active Air Filtration ™

Motor
Potência de saída 5 hp
Deslocamento do cilindro 4,48 cu.inch
Diferença do eletrodo 0,02 polegadas
Equipamento de corte
Profundidade de corte, máx. 4 in
Diâmetro da lâmina, máx. 12 in
Diâmetro do mandril 0,8 polegadas
Espessura da lâmina, máx. 0.2 in
Velocidade periférica, máx. 16000 fpm
Dimensões
Tamanho do produto comprimento 24.02 in
Tamanho do produto largura 22,1 in
Tamanho do produto altura 14,96 in
Peso 21,2 lbs
 Som e ruído
Nível de potência sonora, garantido (LWA) 
115 dB (A)

Nível de pressão sonora na orelha do 
operador 101 dB (A)
 Vibrações
Vibrações manípulo esquerdo 2,4 m / s²
Vibrações manípulo direito 2,4 m / s²
 Certificações
CE certificado sim
Cert CARB CARB não é aplicável para 
handheld acima de 65cc, veja EPA.
Cert China sim
Cert EPA Fase 2 sim
Cert EPA Fase 3 sim
Cert EU Emissão de gases de escape sim
Cert machine dir. 2006/42 / CE Decl. Não. 
CERTIFICADO DE ENSAIO EURO SEC / 
10/2285
Cert som dir. 2000/14 / CE Decl. Não. 
01/169/031
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