
Possui:

Diferenciais:

Iluminação e LED:

Velocidade:
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Cilindro
Telescópico
TP 5350 LP Possibilidade de adicionar comprimento 

com peças de extensão opcionais. 
Com apontador laser integrado para um 

primeiro posicionamento correto.

Iluminação LED integrada do pistão e da base do cilindro
Pega de transporte ergonômica
Comando de controlo com um novo design ainda mais 
ergonômico e com aderência otimizada

Ponteiro laser integrado na cabeça do cilindro

Perfil nas extremidades de separação e aderência perfeita
em todas as situações.
 Válvula de velocidade incorporada
Quando está sem carga, o pistão estende-se rapidamente
até à distância desejada para acelerar o posicionamento 
do seu cilindro

Ponteiro laser integrado na cabeça do cilindro 
- Marca o local exato onde o cilindro irá tocar o objeto após a 
extensão
- Permite o primeiro posicionamento correto, o que poupa 
tempo e é mais seguro para a vítima

Iluminação LED integrada 
- Iluminação do pistão e da base do cilindro (6 lâmpadas LED 
no total)
- Pode agora trabalhar de dia e de noite sem nunca cair na 
sua própria sombra.

Válvula de velocidade incorporada, quando não é aplicada 
c arga, os braços abre m rapidame nt e na distância 
pretendida para acelerar o posicionamento do expansor.



Tecnologia CORE:

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

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

A tecnologia oferece um sistema na mangueira em que ela  pode dobrar e embolar  sem que o serviço seja 
pausado ou iniciado novamente.
Facilidade na conexão e possui um sistema que não possibilita a entrada de detritos entre no conector.

Pressão de Trabalho 
Máxima (bar) 720 bar 

Dimensão quando 
recolhido (mm) 560 

Dimensão quando 
estendido (mm) 1285 

Força de Separação 
do 1º pistão(t) 22,1 

Força de Separação 
do 2º pistão(t) 10,3 

Peso (kg) 14,6 
Dimensões AxBxC 

(mm) 280 x 109 x 560 

Normas EN 13204 e NFPA 1936 

Cilindro
Telescópico
TP 5350 LP


