
Leve:

Lâminas de Corte NCT:

Integração i-Bolt:
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Ferramenta
Cortadora
Inclinada
à Bateria

Mais leve do que nunca, graças aos novos materiais, 
integração de componentes e design inteligente;
Fáceis de transportar, manusear e ainda reduz o 
esforço físico.

As nossas tesouras New Car Technology são 
especialmente concebidas para efetuar cortes em 
qualquer veículo - novos e antigos;
A sua forma em U contorna o material, tracionando-o 
para a parte mais interna da tesoura, permitindo o 
corte no ponto mais forte da ferramenta;
Com ponta otimizada para uma longa duração da 
lâmina e um desempenho de corte superior.

Construção central que comprime as lâminas 
diretamente, sem qualquer suporte entre as lâminas. 
Isso minimiza a sepação entre as lâminas e maximiza o 
desempenho de corte;
Possibilita, também, um melhor acesso para corte em 
espaços estreitos.

Punho de Acionamento Traseiro:
Punho de controle na posição central, sempre ao 
alcance na parte de trás da ferramenta. Permite girar a 
ferramenta livremente enquanto sua mão permanece na 
mesma posição

Série 5000

Ferramenta cortadora à bateria, 
compacta e ultra leve para cortar 
veículos. Equipado com a 

tecnologia CORE

Mandíbula de corte inclinada:
Corte mais ergonómico acima da cintura, na altura da 
cabeça ou, inversamente, baixo no carro, já que a alça 
de controle permanece na altura da cintura.



 GCU 5030i CL GCU 5040i GCU 5050i GCU 5060i 
Pressão de Trabalho 

máx. (bar/Mpa) 720/72 

Abertura máx. de 
Corte (mm) 170 170 182 205 

Força de Corte 
(kN/t) 549/56 764/77,9 1389/141,6 1765/180 

Peso (kg) 15,2 19 20,6 24,4 
Dimensão AxBxC 

(mm) 823 x 277 x 252 843 x 301 x 263 898 x 298 x 268 960 x 342 x 285 

Normas EN 13204 e NFPA 1936 
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O novo design de alça de transporte ainda mais ergonômi-
co aumenta o conforto do operador em várias posições de 
trabalho.

Nova iluminação de LED na alça da ferramenta - são seis 
luzes com alta capacidade de iluminação. Os socorristas 
podem agora trabalha de dia e de noite sem prejuízos

Ferramenta
Cortadora
Inclinada
à Bateria

Série 5000

Alças:

Iluminação:

Especificações:
 GCU 5030i CL GCU 5040i GCU 5050i GCU 5060i 
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máx. (bar/Mpa) 720/72 

Abertura máx. de 
Corte (mm) 170 170 182 205 

Força de Corte 
(kN/t) 549/56 764/77,9 1389/141,6 1765/180 

Peso (kg) 15,2 19 20,6 24,4 
Dimensão AxBxC 

(mm) 823 x 277 x 252 843 x 301 x 263 898 x 298 x 268 960 x 342 x 285 

Normas EN 13204 e NFPA 1936 
 


