
Grande capacidade de separamento. Adequado 
para uma variedade de operações e para criar 
todo o espaço que você precisa;
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Ferramentas 
Combinadas

à Bateria

Larga abertura de corte que oferece grande 
flexibilidade operacional e permite cortar materiais 
mais largos;

Pontas de separamento removíveis para finalizar 
um corte sem triturar materiais entre as pontas. 
Projetadas em peça única para evitar a perda do 
mesmo. Possui remoção rápida com uma só mão, 
mesmo com luvas, e marcações reflexivas para 
visibilidade ideal no escuro;
Pontas das lâminas antiderrapantes para uma 
mordida extra ao cortar e para evitar que materiais 
mais largos sejam empurrados para fora das 
lâminas;

Fixação de Lâminas i-Bolt - parafuso central plano 
apertando as lâminas juntas diretamente e mais 
firmemente para minimizar a separação das 
mesmas e maximizar o desempenho de corte;

Ferramenta combinada de serviço 
pesado para espalhar, cortar, 

apertar e puxar - versão CORE. 



Novos punho de controle e Alça de transporte 
ergonômicos - Design otimizado da alça de 
transporte para maior conforto do operador em 
várias posições de trabalho e do punho de 
controle central oferecendo melhor aderência 
para um ótimo controle de ferramenta;

Iluminação LED integrada a alça de transporte 
asseguram sempre uma área de trabalho bem 
iluminada, noite e dia, sem ser prejudicado por sua 
própria sombra.
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Especificações

Ferramentas 
Combinadas

à Bateria

 GCT 5111 GCT 5111 GCT 5111 
Pressão Máx. de 

Trabalho (bar/Mpa) 720/72 

Distância Máx. de 
Separação (mm) 281 431 468 

Força de Abertura 
(kN/t) 457/46,6 54/5,5 1367/139,4 

Tamanho Máx. de 
Corte (mm) 196 352 394 

Força de Corte (kN/t) 206/21 204/20,8 929/94,7 
Força de 

esmagamento (kN/t) 44/4,5 30/3,1 27,9/9 

Dimensões (AxBxC) 
mm 650 x 278 x 205 778 x 279 x 204 1022 x 276 x 202 

Peso (kg) 13,7 14,4 23,3 
Normativas EN 13204 e NFPA 1936 

 


