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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 confiabilidade e a qualidade de equipamentos dos 
mais simples aos mais sofisticados. Voltada para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 
a Resgatécnica definiu sua linha de produtos baseada no mercado internacional e nacional, 
selecionando os melhores produtos e fornecedores para cada tipo de emergência.

Esperamos que este catálogo apresente soluções seguras adequadas para facilitar, agilizar e 
melhorar o seu desempenho.

Fornecedores
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ATENDIMENTO 
PRÉ-HOSPITALAR

BOLSAS
Produtos de fabricação própria, tanto para fins de transporte e armazenamento de materiais 
e equipamentos pré-hospitalares, quanto para atendimento de socorro em resgates de 

emergência.

Bolsa Essencial 100

Oferece várias subdivisões com velcro, elásticos e 
bolsos internos. Abertura completa (180°), com fecho 
em zíper duplo. Parte externa resistente à água.

Tamanho e cor poderão ser personalizados conforme a necessidade, a especificação 
e a demanda do cliente.

Bolsa Resgate 300

Possui quatro bolsos externos e zíper principal com 
abertura completa (180°). Subdivisões internas 
fixadas com velcro, de modo a atender a diferentes 
necessidades.

Bolsa Resgate 192

Bolsa para acondicionar materiais básicos de resgate. 
Dispõe de elásticos internos para acomodar materiais 
diversos e quatro bolsos sobrepostos chapados. 
Fechamento tipo zíper com abertura completa (180°).

Bolsa Desastre Multivítimas

Bolsa com dois compartimentos, utilizada na triagem 
de múltiplas vítimas em situações de desastre.

Bolsa Resgate Avançado 200

Possui quatro bolsos externos chapados e cinco bolsas 
destacáveis com tampa de PVC cristal, todos com 
fecho tipo zíper. Opção com nove estojos disponível.

Bolsa Resgate Avançado 4000

Apresenta seis bolsos externos e duas bolsas internas 
multiúso fixadas com velcro. Equipada com uma 
banda elástica para segurar cânulas de Guedel.

Material Cores Dimensão (mm)

Bolsa Essencial 100

Nylon ou cordura 100% poliéster, 
com acabamento nas alças e 
parte interna plastificada

Azul 380 x 670 x 180

Bolsa Resgate Avançado 200 Azul com laranja 320 x 700 x 250

Bolsa Resgate 300 Azul 340 x 650 x 400

Bolsa Resgate Avançado 4000 Azul 400 x 600 x 250

Bolsa Desastre Multivítimas Vermelho 320 x 700 x 250

Bolsa Resgate 192 Azul com laranja 440 x 330 x 220
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Bolsa Portátil para Oxigenioterapia

Bolsa 100% impermeável com compartimentos para 
cada componente. Revestida internamente com 
material semirrígido em toda a extensão da parte 
frontal, oferecendo proteção a todo o conteúdo.

As bolsas podem ser adquiridas sem conteúdo ou já equipadas com um acervo de 
mais de 150 itens, tais como cobertores para óbito, lonas plásticas, bandeirinhas com 
mastro, lanternas, pranchetas para anotações, rolos de fita zebrada, caixas de luvas de 

procedimento, cartões de triagem e coletes. Para mais informações, entre em contato.

BOLSAS KIT RESGATE

EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL
Macacão EMS Colete para Socorrista

Colete para Instrutor de APH

Macacão para atendimento de emergências e APH, 
com forro fixo confeccionado em sete painéis, sendo 
quatro deles frontais e três traseiros. Possui gola tipo 
aviador, cintura ajustável e mangas compridas com 
ajuste em elástico na barra. Fechamento frontal de 
zíper e fecho de ganchos e argolas.

MACAS E IMOBILIZADORES
Equipamentos utilizados no atendimento pré-hospitalar para auxílio às necessidades do 

socorrista de imobilização e/ou movimentação do paciente.

Maca Retrátil

Imobilizador de Cabeça

Colete de Imobilização KED

Cadeira de Resgate e Evacuação

Colar Perfect Ace Ambu

Maca de Polietileno

Equipamento versátil adaptado para transportar 
pacientes, reduzindo o esforço dos movimentos 
para dentro e fora da ambulância. Produzida em 
alumínio. Capacidade de carga: 200kg. Peso: 35kg. 
Acompanha cintos para imobilização do paciente.
Obs.: Produto com registro na ANVISA. A cor e a 
inclusão de colchonete ficam à escolha do cliente.

Destinado à imobilização da cabeça da vítima e 
adaptável a adultos e crianças. Deve ser utilizado 
junto ao colar cervical de resgate e à prancha de 
imobilização. Composto por tiras de imobilização, dois 
blocos laterais e uma base de sustentação. Material: 
poliuretano injetado/espuma impermeável.

Destinado a vítimas de trauma que precisam ser 
imobilizadas em posição sentada. Produzido em nylon 
lavável e impermeável, com acabamento em vinil. 
Disponível nos tamanhos adulto e infantil.

Cadeira de rodas versátil, especial para emergências. 
Possui sistema de correias que lhe permite deslizar 
sobre degraus de escada. Indicada especialmente 
para casos de salvamento e evacuação de pessoas 
com necessidades especiais ou mobilidade reduzida 
de forma rápida e segura. Peso: 13,3kg. Registrado na 
ANVISA.

A revolução em matéria de colares cervicais 
ajustáveis de uso único. Desenvolvido para auxiliar 
na imobilização do pescoço e extensão da espinha 
cervical durante o transporte e rotina de cuidados ao 
paciente.

Projetada para atender às necessidades do 
socorrista e do paciente, apresenta uma plataforma 
ergonomicamente eficiente para restrição de 
movimentos, a qual permite o uso de várias técnicas 
de fixação. Fabricada em polietileno.
Dimensão (CxLxE): 108,3x30x4,2cm.
Obs.: O tirante aranha é vendido separadamente.
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EQUIPAMENTOS DE APH

Cinto Aranha Tirante de Imobilização

Utilizado na imobilização, remoção e primeiros socorros 
de pacientes em pranchas de resgate. Possui um 
tirante principal de cor preta, além de 3 tirantes 100% 
poliamida transversais em cores diversas, reguláveis 
por meio de velcro e regulador plástico.

Equipamento destinado à imobilização e 
tracionamento provisório do osso. Constituída de uma 
tala de alumínio tubular com 16mm de diâmetro e 2 
sistemas de trava com superfície recartilhada que 
possibilitam a regulagem do comprimento.

Seus 3 cintos são confeccionados em tirantes 100% 
poliamida com 2 metros de comprimento e possuem 
fivelas de engate rápido em poliacetal. Utilizados na 
imobilização de pacientes em pranchas de resgate.

Cobertor Aluminizado

Kit Parto Kit Queimadura

Máscara RCP Pocket

Tracionador de Fêmur

DEA samaritan® PAD 350P

Tecnologia compacta, fácil de utilizar e que salva vidas.

O HeartSine Samaritan PAD foi criado especialmente para ser utilizado em áreas públicas. É 
um moderno e inovador desfibrilador para uso em adultos e crianças, leve e fácil de operar.
• Leve e compacto: pesa apenas 1,1kg e possui tamanho consideravelmente menor que 

outros desfibriladores;
• Fácil de usar: emite instruções audiovisuais fáceis de compreender, que orientam o 

usuário durante todo o processo;
• Opera com apenas dois botões: LIGA/DESLIGA e CHOQUE. O equipamento é intuitivo e 

muito fácil de usar

Este modelo vem com o adicional RCP Advisor.

RCP Advisor: utiliza o cardiograma de impedância para avaliar a eficácia da RCP e 
fornece ao socorrista instruções em tempo real sobre a qualidade das compressões. (Uma 
ressuscitação cardiopulmonar eficaz aumenta em mais de 75% as taxas de sobrevida em 
paradas cardíacas.)

Economia real para o mundo real. Duas peças, mas apenas uma data de validade para se 
preocupar. O PAD-PAK™ combina bateria e eletrodos no mesmo cartucho com validade 
de 4 anos. Muito mais econômico que baterias e eletrodos adquiridos separadamente.

Conta com a tecnologia avançada bifásica SCOPE™, um formato de onda progressivo e de 
baixa energia que se ajusta automaticamente às diferenças de impedância do paciente, 
analisando o ritmo e maximizando a eficiência do choque aplicado sempre que necessário.

Leve e compacto: pesa apenas 1,1 kg e possui tamanho consideravelmente menor que 
outros desfibriladores.

DEA samaritan® PAD 500P
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Curativo Estéril para Queimaduras 

Manta Anti-chamas 

Lenço umedecido embebido em gel hidrossolúvel à base de água, biodegradável, bacteriostático e 
esterilizado, que assegura uma atmosfera livre de contaminação. Feito para uso em emergências com 
queimaduras (1°, 2° e 3° graus). Produzido com malha de não tecido em poliéster com 2mm de espessura, 
gel (água deionizada, glicerina, goma e preservantes) e esterilizado por radiação gama.

Capaz de resfriar por convecção temperaturas de 36°C a 80°C em 4 minutos.

Disponível em vários tamanhos e modelos, projetados convenientemente para envolver diversas 
dimensões de áreas queimadas.

Manta umedecida embebida em gel hidrossolúvel à base de água, biodegradável, bacteriostático e 
esterilizado, que assegura uma atmosfera livre de contaminação. Funciona como agente corta-fogo, 
extinguindo as chamas por abafamento e resfriando as superfícies aquecidas. Projetada para envolver 
pessoas, membros ou objetos a serem submetidos a calor extremo. Não contém óleo de melaleuca, 
sendo segura para alérgicos ao componente.

Capaz de resfriar temperaturas de 36°C a 80°C em 4 minutos, através do mecanismo de resfriamento por 
convecção. O produto pode ser sobreposto a queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus.

Certificações: ISO, CE, NATO, FDA, NHS, FIA.

O produto pode ser removido em ambiente hospitalar por meio de simples enxágue com água.

ALTURA E 
ESPAÇO 

CONFINADO
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O CINTOS PARAQUEDISTAS

Esta linha se diferencia por sua qualidade técnica, detalhes de acabamento, conforto e, 
principalmente, seu design, otimizando a segurança e performance do usuário.

Immo

Cinto Paraquedista Rescue

Cinto HL005KV 

Torino

Cinto HL005ST 

Cinto para içamento de vítimas em situações em 
que há suspeita de lesão de coluna.

Totalmente ajustável, em para-aramida, com 4 pontos 
de conexão, desenvolvido para oferecer o máximo 
nível de conforto e segurança. Ideal para alpinismo 
e resgate, retenção de queda e posicionamento em 
altura. CA 36.705. NBR 15835/ 15836.

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

Cinturão desenvolvido para oferecer o máximo nível 
de conforto e segurança. Totalmente ajustável (com 
seis pontos de regulagem). Indicado para alpinismo, 
resgate, retenção de queda e posicionamento em 
altura. CA 36.654. NBR 15835/15836.

Cinturão paraquedista especialmente 
recomendado para brigadas de resgate de 
Bombeiros com vista a escaladas em torres, 
bem como posicionamento e acesso a espaços 
confinados.

Possui fitas de poliéster de alta tenacidade 
e filamentos de resistência maior que a dos 
filamentos convencionais.

EXCLUSIVIDADE 

RESGATÉCNICA

Suspensor Potenza

Dispositivo de ancoragem para suspensão por 
pontos nos ombros. Utilizado em cinturões de 
segurança ou com o cinto de imobilização, para 
içamento em locais confinados ou com acesso 
restrito.
Peso: 720g. Abertura do Arco: 29cm.

CINTOS CADEIRINHA

IÇAMENTOS

Utilizados para rapel, içamentos e salvamentos em altura, estes cintos se diferenciam por 
sua qualidade técnica, detalhes de acabamento, conforto e, principalmente, seu design, 

otimizando a segurança e performance do usuário.

Equipamentos destinados a içar e resgatar pessoas ou animais em ambientes confinados 
ou locais de difícil acesso.

Águia

Cinturão Abdominal 
HL001B4

Gancho e bastão de 
ancoragem HL50005

Cinturão Abdominal 
HL001B5

Fita de
Aproximação

Trava Quedas
Block Rescue

Condor

O cinto Águia foi desenvolvido para atividades de 
curta duração: intervenções táticas militares, rapel, 
corridas de aventura, escaladas esportivas, tirolesa, 
arvorismo, etc.

O cinto Condor foi desenvolvido para atividades de 
longa duração: intervenções táticas militares, rapel, 
corridas de aventura, escalada esportiva, tirolesa, 
arvorismo, etc.

Bastão de ancoragem utilizado para criação de linha 
de vida provisória durante a realização de trabalhos 
em altura. Deve ser utilizado em conjunto com 
dispositivo trava-quedas e cinturão de segurança tipo 
paraquedista.

Atende à norma NBR 11854.

Tamanho 1 Tamanho 2

Tamanho da Cintura 65-95 cm 75-125 cm

Peso (g) 769 793

Cor Preto

Tamanho 1 Tamanho 2

Tamanho da Cintura 65-95 cm 75-125 cm

Peso (g) 454 47

Cor Preto e Verde
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Sistema de Ancoragem Elevado VORTEX

Placa Azorp Conjunto de Polias Aztek

Placa de ancoragem dupla que aumenta as conexões 
disponíveis no tripé em até 18 pontos (quando utilizadas 
as duas peças). A placa externa possui 3 pontos de 
ajuste e a interna, 2, podendo ser utilizadas nas pernas 
internas e externas do tripé.

Conjunto de polias para Divisão de Força – composto 
por 2 polias duplas, 1 pino de trava para corda, 1 
proteção para terminação da corda, corda e bolsa 
para transporte.

Resistência Certificações Peso

36 kN NFPA 1983 e EN 795 33 kg

Resistência Certificações Peso

36 kN CE 0120, EN 795/B,
CEN TS16415 e NFPA“G“

33 kg

Resistência Certificações

36 kN CE 0120, EN 795 e EN 12278

Sistema de ancoragem elevado, passível de ser 
configurado como tripé, bipé ou monopé em um 
único kit. A terceira perna versátil permite que as 
equipes de resgate criem uma ancoragem elevada 
direcional em praticamente qualquer ambiente, seja 
ele urbano, industrial ou natural.

Seu cabeçote com duas peças de formato em “A” 
pode ser manipulado para diversas configurações, 
além de possibilitar que as polias sejam anexadas 
diretamente ao cabeçote, sem necessidade de 
mosquetões, o que elimina o espaço perdido e torna 
o trabalho mais limpo.

Maca Cesto de Titânio

Triângulo de Resgate

Unidade Compacta Enforcer 
para Medição de Forças

Maca EnvelopeMaca Cesto Aço Inox

Fruto de uma completa 
reavaliação dos modelos clássicos 
de macas de estilo militar. Mais 
fácil de manusear, reforçada com 
tubos duplos na cabeça e no pé, 
proporciona força extra durante 
operações verticais. Disponível em 
modelo regular ou cônico.

Produzida em alumínio com um destorcedor 
em cada extremidade. Capaz de medir 
forças de até 20kN. Possui dois modos de 
amostragem: lento – para monitoramento; 
rápido – para teste de queda. Mede a força 
em kg, Ibfe e kN.

Desenvolvido para evacuação de pessoas 
no menor tempo possível. Produzido em 
PVC de alta resistência, possui 4 pontos de 
ancoragem em anéis de aço.

Maleável, adequa-se a resgates 
em altura e espaços confinados, 
arrastos em ribanceira e içamentos 
tanto verticais quanto horizontais. 
Confeccionada em polietileno de 
alta resistência.

Fabricada em aço inox, com 
bandeja de polietileno revestido 
em EVA. Utilizada para arrasto ou 
içamento. Sua construção robusta 
oferece total proteção à vítima 
durante o transporte.
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O GUINCHOS

Equipamentos destinados a içar e resgatar pessoas ou animais em ambientes confinados 
ou locais de difícil acesso.

Ágile Guincho Resgatador

Guincho Manual GC0485

Utilizado para trabalhos e resgates em espaços 
confinados com utilização de corda. Possui duas 
velocidades e sistema de frenagem automática 
quando cessa a movimentação de sua manivela. 
Acoplável a linhas de tripés e monopés.

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

Guincho manual com sistema de subida e descida 
controladas através de manivela. Pode ser utilizado 
como parte de um sistema de acesso e resgate para 
espaços confinados, para contenção de quedas ou 
como parte de um sistema de restrição de quedas. 
De acordo com a norma NBR 15837:2010. Disponível 
com cabo de aço inox de 15, 20 ou 25 metros de 
comprimento.

Guincho sobe e desce HL3F002

Essencial para trabalhos em espaços confinados onde 
há necessidade de acesso, saída e eventual resgate 
de pessoa/vítima. Atende à norma NR33. Produto 
disponível com cabo de aço galvanizado ou aço inox 
de 15 ou 30 metros de comprimento.

TRIPÉS
Tripé de Içamento Redondo

Monopé de Resgate 

Tripé de Içamento Quadrado 

Modelo desenvolvido para acesso ou retirada de 
pessoas em ambientes confinados. Utilizado em 
trabalhos com cordas, operando em conjunto 
com sistemas de redutores, polias, guinchos e/ou 
resgatadores.

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

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

Trava-Quedas Retrátil 3WAY 
TW0453

Trava-quedas retrátil modelo 3way (tripla função) com 
sistema de subida e descida através de manivela. É 
dotado de um sistema de mola em aço inoxidável e 
freio duplo independente, acionado através de força 
centrífuga, com indicador de impacto. Resistência: 
22kN (de acordo com a norma NBR 15837:2010).

3Way trava-quedas com guincho 
HL3F003

Equipamento com 3 funções: sobe, desce e trava. 
Trava-quedas retrátil, essencial para trabalhos em 
espaços confinados onde há necessidade de acesso, 
saída e eventual resgate de trabalhador.

Material Resistência Peso
Monopé de Resgate Curto Aço Carbono 200 kg 42 kg
Monopé de Resgate Longo Aço Carbono 200 kg 51kg
Tripé de Içamento Quadrado Alumínio 360 kg 26 kg
Tripé de Içamento Redondo Alumínio aeronáutico 470 kg 35 kg
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TALABARTES

Giro Regulável de Fita

Giro Regulável Regulável 
de Corda

SDE DuploCODA Duplo

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

Carga de Ruptura

18 kN

Certificação

EN 358: 2000

Carga de Ruptura

22 kN

Certificação

EN 358: 2000

Peso

18 kN

Certificação

NBR 14629/15834/
15837

Carga de Ruptura

18 kN

Certificação

EN 358: 2000

Carga de Ruptura

22 kN

Certificação

EN 358: 2000

Talabarte Duplo c/ Abs. 
HL032YKVEPR

FERRAGENS
Complementos essenciais para atividades esportivas e resgates em geral. Trabalhamos 

com fornecedores nacionais e importados de alta qualidade.
Descensores Autoblocantes

Sistema de Polias R-ALF

Descensores especialmente desenvolvidos para atividades de resgate em altura. Sua 
construção em alumínio garante alta resistência e capacidade de trabalho com carga de 
até 240kg (2 pessoas). Também construída em alumínio e sem peças frágeis, a alavanca 
de controle conta com giro 360° e precisão em velocidades altas ou baixas. Fáceis de 
serem posicionados na corda, seu design permite abrir as placas para colocação sem a 
necessidade de removê-los do cinto. Freio sem dentes, produzido em aço inoxidável que 
não danifica sua corda. Possuem freio antipânico.

Sistema projetado para vantagem mecânica 5:1. Utiliza a polia R-ALF, última inovação 
em resgates em espaço confinado e trabalho em suspensão. Possui trava de excesso de 
velocidade em ambos os lados, que é acionada em caso de queda. Para desativar a 
trava é necessário apenas um “leve” toque no lado oposto da polia.

D4 D5

Carga Máxima de 
Trabalho

Peso Certificação

240 kg 655g

Diâmetro da corda para 
trabalho

EN12841m, EN341
ANSI Z359,
NFPA 1983

10,5 a 11,5 mm

Carga Máxima de 
Trabalho

MBS Certificação

250 kg 2 kN

Diâmetro da corda para 
trabalho

ANSI Z359,
CE 0120

10,5mm (EN 1891-A)

Carga Máxima de 
Trabalho

Peso Certificação

240 kg 18g

Diâmetro da corda para 
trabalho

EN12841:2006/C
ANSI Z359,
NFPA 1983

12,7 mm
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As polias Omni-Block combinam um destorcedor de corda e uma polia em uma única 
ferramenta, incorporando uma placa lateral única que se abre enquanto a polia ainda 
está presa ao ponto de ancoragem. Ao contrário do que se tem tradicionalmente, 
sendo a polia conectada a um destorcedor por um mosquetão, o modelo Omni elimina 
a necessidade deste, reduzindo o comprimento e o número de peças no sistema de 
ancoragem. Pode ser utilizado com cordas de até 13mm e possui certificação CE/UIAA.

Modelo Peso (g) MBS (N) WLL (N)

Polia 1,1” simples 145 23 5

Polia 1,5” simples 260 36 8

Polia 1,5” Aço Inox 303 36 8

Polia 1,5” Shackle 303 36 8

Polia 1,5” dupla 411 36 8

Polia 2,0” simples 348 36 8

Polia 2,0” dupla 548 40 10

Polia 2,6” simples 850 80 20
2,6”

Simples

2,0”
Dupla

1,5”
Simples

2,0”
Simples

1,5”
Shackle

Placa 3D Placa com Trava Bolt

Placa de Ancoragem com 12 pontos 
de conexão bem distribuídos, todos 
acessíveis independentemente do 
direcionamento da placa. Possui 
certificação CE e NFPA “G”. Força 
mínima de quebra: 36kN. Peso: 470g.

Placa de Ancoragem com corpo de 
alumínio, pino para travamento de aço 
inoxidável, 5 furos fixos e 5 furos com 
travamento por pino. Possui certificação 
NFPA “G”. Força mínima de quebra: 36 
kN. Peso: 489g.

1,5”
Dupla

1,1”
Simples

Mosquetão com Destorcedor Ascensor de pé Stryder

Sistema de Vantagem Mecânica Compacta para Resgate

Mosquetões, Freios e Polias

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

Bloqueador de pé, fabricado em aço 
inoxidável. Possui conector que permite o 
acoplamento fixo à corda, proporcionando 
desgaste mínimo da bainha. O acessório 
possui mola com resistência a alta-tensão. 
Produto indicado para ser utilizado em 
cordas entre 8 e 13mm.
Força mínima de quebra: 2,5kN.

Sistema compacto que pode ser usado para resgate pick-off 
em trabalhos em altura e acessos por corda. Também usado 
para ajustar com facilidade a orientação de uma maca ou 
para tensionamentos de curta duração.

Pode ser utilizado como sistema 6:1 ou 7:1, dependendo 
da orientação em que se opera o dispositivo, e possui freio 
integrado para captura de progresso.

As rodas da polia são montadas no corpo do Mosquetão, 
que as mantém afastadas da malha antiemaranhamento 
externa, evitando que sejam atingidas por esta.

Disponível nos comprimentos: 105cm, 165cm 
e 300cm. Comprimentos maiores disponíveis 
sob demanda.

• Utiliza cordelete de 6mm;
• Quando totalmente retraído, possui 

comprimento de apenas 32cm;
• Testado para capacidade de trabalho 

com até 140kg, mas possui MBS 
(resistência) de 16kN;

• Normas: EN12278/EN567.
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O CORDAS

Corda Dinâmica Ambition 10,5mm

Corda Estática 11mm NFPACorda Estatica Resistente à Chamas

Corda tipo dinâmica, indicada para 
aqueles que desejam utilizar apenas uma 
corda. Durabilidade extraordinária e ótimo 
desempenho técnico tornam essa corda 
adequada para todos os tipos de atividade 
de escalada.

Nº de Quedas Máx. F. de Impacto Máx.

10 7,9 kN

Alongamento
Estático

Alongamento
Dinâmico

6 % 34 %

Peso Certificação

69 g/m CE 1019/ EN 892

Nº de Quedas F. de Impacto Máx.

10 40,5 kN

Alongamento com
força de 7.6 kN

Alongamento com
força de 1.35 kN

10 % 3,3 %

Peso Certificação

83 g/m CE 1019/ EN 1891
NFPA 1983: 2012

Nº de Quedas F. de Impacto Máx.

Ø 10 mm Ø 11 mm Ø 10 mm Ø 11 mm

10 18 40,5 kN 45 kN
Alongamento
(50-150 kg)

Encolhimento

Ø 10 mm Ø 11 mm Ø 10 mm Ø 11 mm
0 % 3 % 1,5 % 0,9%
Peso Certificação

Ø 10 mm Ø 11 mm Ø 10 mm Ø 11 mm
66,4 g/m 80 g/m CE 1019/ 

EN 1891
CE 1019

Corda Estática de 12mm

Esta excelente corda, com baixo 
alongamento e alta resistência estática, 
destina-se principalmente aos trabalhos 
em altura, protegendo seus usuários contra 
quedas verticais.

Nº de Quedas Tenacidade

20 42 kN

Alongamento
(50-150 kg)

Encolhimento

3,2 % 1,8 %

Peso Certificação

92 g/m CE 1019/ EN 1891

Este excelente produto se destina 
principalmente aos trabalhos em altura, 
protegendo seus usuários de quedas 
verticais. Recomendado para operações 
de resgate, posicionamento no trabalho e 
uso militar e policial.

Com núcleo de poliamida e capa em 
aramida, apresenta alta firmeza e maior 
resistência ao corte e à abrasão. Resistente 
a chamas nuas e calor radiante de até 
400°C por curtos períodos de tempo.

Exaustor/ Insuflador Elétrico
EFi150xx

Exaustor / Insuflador Elétrico 
Efi75XX

Exaustor/Insuflador e Pneumático 
AFi50xx 

Exaustor/Insuflador Elétrico 
Ub20 XX 

Alto desempenho e maior fluxo de ar da categoria. 
O acionador encapsulado com nível de proteção
IP 55 permite o uso do equipamento na chuva sem 
qualquer problema. Compacto, possibilita fácil 
armazenamento em compartimentos. Unidade 
entregue com cabo de energia de 7,6m. Corpo 
antiestático durável, feito em ABS, resistente à água 
(não submergível), resistente a impactos mecânicos, 
retardador de chama e resistente a produtos 
químicos. Adaptador de duto integrado. Opcional: 
duto antiestático.

Alto desempenho e maior fluxo de ar da categoria. 
O acionador encapsulado com nível de proteção
IP 55 permite o uso do equipamento na chuva sem 
qualquer problema. Compacto, possibilita fácil 
armazenamento em compartimentos. Unidade 
entregue com cabo de energia de 7,6m. Corpo 
antiestático durável, feito em ABS, resistente à água 
(não submergível), resistente a impactos mecânicos, 
retardador de chama e resistente a produtos 
químicos. Opcional: duto antiestático.

Motor totalmente encapsulado e à prova de 
chamas. Compacto, possibilita fácil armazenamento 
em compartimentos. Corpo antiestático durável, 
feito em ABS, resistente à água (não submergível), 
resistente a impactos mecânicos, retardador de 
chama e resistente a produtos químicos. Adaptador 
de duto integrado. Condutor de estática para o 
solo. Opcional: duto antiestático.

Indicado para uso em áreas com risco de explosão. 
Leve, com diâmetro de 30cm e alça de transporte, 
garante mobilidade completa ao usuário. Corpo 
produzido em ABS, retardador de chamas e resistente 
a produtos químicos. Acompanha proteção para 
uso com o duto. Possui certificação ATEX, INMETRO 
e marcação CE.

EXAUSTORES E INSUFLADORES
Faça a exaustão ou insuflação de gases perigosos com risco mínimo de causar faísca.

Especificação Certificação
Motor 1.5 Hp (1.1 kW) IMPA:591507 (à prova 

de explosão; fabricado 
para atender aos 
requisitos da diretiva 
ATEX,normas e padrões 
INMETRO

Tensão 230V, 50/60Hz, 1ø
Vazão 7.580 m³/h
Peso 28 kg

Especificação Certificação
Motor GAST 4AM-

NRV-50C
IMPA:591507 à prova 
de explosão fabricado 
para atender aos 
requisitos da diretiva 
ATEX, normas padrões 
INMETRO

C o n s u m o 
de Ar

68 m³/h

Vazão 5.440 m³/h
Peso 20 kg

Especificação
Motor 0.56 kW
Voltagem 230V, 50/60Hz, 1ø
Vazão 4.250 m³/h
Peso 20 kg

Especificação
Motor 0.33 Hp (0.25 kW)
Tensão 220V
Vazão 1.932 m³/h
Peso 12 kg
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CAPACETES MULTIUSO
Nossa seleção de capacetes com certificações internacionais e indicados para as mais 

diversas modalidades de resgate.
CAPACETES ZENITH

ACESSÓRIOS

Zenith Risco Elétrico

Visor Zen Visor Zen
com tela

Visor FF com 
respiro

Protetor 
auricular

Visor FF

Zenith PL

Zenith Combo Rescue

Projetado para uso em diversas atividades e 
emergências, principalmente em ambientes com 
risco elétrico, devido ao fato de seu casco não possuir 
orifícios de entrada e em função dos materiais e 
tecnologia aplicados.

Capacete para resgate avançado com orifícios 
(entrada de ar). O casco externo apresenta pontos 
de fixação para o visor e adaptadores de protetores 
auriculares.

Capacete para resgate avançado com abafador 
de ruídos e visor tipo fullface de tela que impede 
o embaçamento e não abafa a comunicação. 
Disponível com e sem entrada de ar.

Indicado para: resgates terrestres e em altura, espaços 
confinados e veiculares.

Indicado para: resgates terrestres e em altura, espaços 
confinados e veiculares.

Indicado para: resgates terrestres e em altura.

Certificação Peso Tamanho
EN397
EN50365

400g Universal (53-63cm)
Certificação Peso Tamanho
EN12492 400g Universal (53-63cm)

Cores:
Branco Amarelo Laranja Vermelho Verde PretoAzul Amarelo

Alta visibilidade

Cores:
Branco Amarelo Laranja Vermelho Preto Amarelo

Alta visibilidade

Cores:
Amarelo Vermelho Preto

EN 170/ANSI Z87,1 EN 1731/ANSI Z87,1 EN 166/ANSI Z87,1EN 166/ANSI Z87,1

Certificação Peso Tamanho
Sem entrada 
de ar

EN397
EN50365

500g Universal 
(53-63cm)

Com entrada 
de ar

EN12492
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ACESSÓRIOS

Plasma AQ

Super Plasma PL

Visor V2 Visor HP Visor Full FaceProtetor 
auricular

Visor de Tela

HP BREC

Super Plasma Air

Aplicados em trabalhos de alpinismo e resgate, 
principalmente em montanhas e grandes alturas. 
Produzido com saídas de ar que proporcionam 
conforto durante horas.

Capacete multiúso. Adequa-se a múltiplas situações, 
podendo ser utilizado por bombeiros e na área 
industrial. Possui 10 entradas de ar e é muito leve, 
proporcionando conforto contínuo.

Muito elogiado pelo seu conforto e praticidade, o 
HP BREC apresenta boa versatilidade, podendo ser 
utilizado em diversas atividades.

Capacete desenhado para uso em instrução e 
pilotagem de helicópteros. Vem acompanhado do 
visor V2 e do sistema de comunicação Helitalk, que 
possui classificação de atenuação de 32 decibéis 
(SNR), com comunicação bidirecional.

Indicado para: resgates terrestres e em altura, espaços 
confinados e veiculares.
Para opções de alta visibilidade, entre em contato.

Indicado para: Resgates terrestres e em altura, 
espaços confinados e operações em diversas áreas 
e condições.
Para opções de alta visibilidade, entre em contato.

Indicado para: resgates terrestres e em altura, espaços 
confinados e veiculares e procedimentos de APH.
Para opções de alta visibilidade, entre em contato.

Indicado para: resgates terrestres e em altura.

Certificação Peso Tamanho
EN397 390g Universal (53-63cm)

Certificação Peso Tamanho
EN 12492 420g Universal (53-63cm)

Certificação Peso Tamanho
EN14052 450g Universal (53-63cm)

Certificação Peso Tamanho
EN12492 400g Universal (53-63cm)

Cores:
Branco Amarelo Laranja Vermelho Verde Verde

Britânico
PretoAzul

Royal
Azul

Cores:
Branco Amarelo Laranja Vermelho Azul PretoCinza

Cores:
Branco Amarelo Vermelho

Cores:
Branco Amarelo

Fluorecente

EN 166EN 166 EN 166/ANSI Z87,1 EN 1731/ANSI Z87,1

CAPACETES PLASMA E SUPER PLASMA
MP1 PRO

CAPACETES PAB
MP1

Capacete multiúso. Oferece alto padrão de 
proteção e conforto, podendo ser customizado com 
vários acessórios. Produzido em termoplástico de alta 
resistência.

Capacete multiúso. Seu casco oferece total segurança 
contra impactos mecânicos e isolamento elétrico, 
além de possuir sistema de ventilação integrado 
que garante conforto durante o uso prolongado do 
equipamento.

Resistente a temperaturas extremas (até 1.000°C em 
10 segundos de flashover – sobre chamas). Proteção 
completa da cabeça (incluindo pescoço e rosto). 
Leve (1.300g, incluindo viseira e protetor de pescoço). 
Produzido em composite.

Indicado para: operações de combate a incêndio 
florestal, BREC e APH.
A cor pode ser personalizada, a depender do volume 
do pedido.

Indicado para: combate a incêndio florestal, resgate 
técnico, resgate em águas rápidas e resgate em 
altura.
A cor pode ser personalizada, a depender do volume 
do pedido.

Indicado para: combate a incêndio, principalmente 
incêndios estruturais.
A cor pode ser personalizada, a depender do volume 
do pedido.

Certificação Tamanho
EN 16471:2014, EN 166, 
EN 16473:2014, EN 397, 
EN 14458:2004.

Universal (52-64cm)
Certificação Tamanho
EN 16471:2014, EN 166,
EN 16473:2014,
EN 14458:2004,
EN 1385:2012,
EN 12492:2012

Universal (52-64cm)

Certificação Tamanho
EN 443:2008
EN 14458:2004 MED
EN 166

Universal (52-64cm)

Cores:
Branco Amarelo Laranja Vermelho Alta

Visibilidade
Foto 
Luminescente

AzulCores:
Branco Amarelo Laranja Vermelho Alta

Visibilidade
Foto 
Luminescente

Azul

Cores:
Branco Amarelo Laranja Vermelho Alta

Visibilidade
Foto 
Luminescente

Azul

CAPACETE PARA COMBATE 
A INCÊNDIO

Capacete PAB HT04 Incêndio Estrutural
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Capacete Corazza Pro

Capacete CHAOS

Capacete Corazza Air

Capacete Chaos Ajustável
c/ Proteção de Orelha

Capacete de segurança sem aba, com fita jugular de 
3 pontos e sistema de ajuste total. Destina-se ao uso 
em resgates, arboricultura e escaladas. Sua utilização 
não é recomendada em ambientes com energia 
elétrica ou com possibilidade de respingo de metais 
incandescentes ou produtos químicos.

Oferece ótimo equilíbrio entre segurança, economia 
e conforto. Dispõe de protetores de ouvido facilmente 
removíveis, sendo possível optar entre uma proteção 
extra e uma melhor audição.

Capacete de segurança para uso em resgates. 
Feito de polietileno de alta densidade (PEAD), com 
proteção UV e duas fendas laterais (slots) para 
acoplamento de acessórios.

O capacete NRS Chaos é uma excelente escolha para 
quem procura uma proteção segura, econômica e 
confortável. O corte inferior ventilado cobre as orelhas 
sem interferir na audição.

Cores:
Branco Amarelo Vermelho

CAPACETE PARA RESGATE 
EM ALTURA

CAPACETE PARA RESGATE 
AQUÁTICO

Certificação Peso Tamanho
Norma NBR 8221
CA 31.158

444g Universal (53-63cm)

Certificação Tamanho
EN 1385 PP a GG

Certificação Peso Tamanho
Norma NBR 8221
CA 31.159

437g Universal (53-63cm)

Certificação Tamanho
EN 1385 PP a GG

Cores:
Branco Amarelo Vermelho Preto

Cores:
Branco Amarelo Vermelho Preto Azul

Cores:
Branco Amarelo Vermelho Preto Azul

Capacete para Águas
Rápidas Havoc

Capacete para Águas
Rápidas WRSI

O capacete NRS Havoc é a sua solução para 
segurança em águas rápidas. Produzido em plástico 
ABS, é leve e durável. Já o revestimento interno de 
espuma EVA oferece excelente proteção contra 
impactos.

Possui casco de impacto múltiplo, combinado com 
um revestimento de espuma EVA e uma subcasca de 
poliuretano para dissipar eficazmente os impactos.

Certificação Tamanho
EN 1385 Universal (53-62 cm)

Certificação Tamanho
EN 1385 P a GG

Cores:
Branco Amarelo Vermelho Preto Azul

Cores:
Branco Vermelho Preto Azul

Desenvolvido para a prática comercial de esportes 
de aventura, sendo seu uso recomendado na prática 
do rafting. Com proteção integral para as orelhas, 
este capacete permite a união entre o conforto e 
a segurança. Indicado também para salvamentos 
aquáticos.

Capacete Resgate Aquático
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EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS
EPR Air-Pak X3 - NFPA2013

EPR Air-Pak 75i

Sistema de Rastreamento 
Pak-Tracker

ACESSÓRIOS

Sistema de Teletria 
Scott Monitor

O equipamento autônomo mais moderno e avançado do 
mercado. Leve e confortável, permite ao usuário manter a 
liberdade de movimento nas situações mais adversas. Oferece os 
recursos de segurança redundantes, facilidade de uso, robustez 
e durabilidade.

ESPECIFICAÇÃO

Redutor de pressão duplo e redundante; Sistema de engate rápido 
do cilindro; Alarme de final de serviço duplo (Vibralert); Diversos 
sistemas eletrônicos; Baixo custo de propriedade (garantia de 10 
anos)
ACESSÓRIOS Cilindros 300 e 380 BAR, Câmera Térmica Scott 

SIGHT, EPIC 3 - Sistema de Comunicação, 
Sensor de Movimento e Rastreamento, Sistema 
de Telemetria

REDUTOR DE 
PRESSÃO

Combina um alarme sonoro e a vibração 
simultânea da máscara facial através do 
exclusivo sistema Vibralert

CERTIFICAÇÃO NFPA1981/NFPA1982/NIOSH/CBRN/NBR13716

Equipamento autônomo aprovado pela NIOSH, em 
conformidade com a NFPA1981, e projetado com ampla 
contribuição de bombeiros militares e industriais. Com base em 
suas recomendações, o EPR Air-Pak 75i apresenta características 
aprimoradas de design, robustez e conforto.

Ferramenta definitiva no auxílio à busca de um 
bombeiro ferido. Funciona através de um sinal de 
rádio de 2.4 GHz, emitido pelo EPR assim que o sensor 
de movimento é ativado.

Traz informações vitais, em tempo real, sobre as 
funções do EPR dos bombeiros. Permite a troca de 
informações, tais como solicitações de evacuação, 
e o gerenciamento do consumo de ar.

DESTAQUES

Redutor de pressão duplo e redundante; Alarme de final de serviço 
duplo (Vibralert); Opção de inclusão de sistemas eletrônicos; 
Plataforma escalável (permite upgrades); Arreios em Kevlar; 
Suporte dorsal em alumínio aeronáutico; Proporciona troca rápida 
do cilindro (menos de 30 segundos); Baixo custo de propriedade 
(garantia de 10 anos)
CERTIFICAÇÃO NIOSH / NBR13716 / Conformidade com 

NFPA1981
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Máscara Vision
ACESSÓRIOS

Máscara AV-3000 HT

Projetado como um conjunto básico, porém robusto, confortável 
e confiável. Possui certificação para combate a incêndio e 
sistema pneumático de alto desempenho, com manutenção 
descomplicada.

A máscara Vision de pressão positiva é resistente 
à abrasão e ao impacto, com um revestimento 
retardante de chamas. Proporciona uma excelente 
visão panorâmica e permite o uso com suporte para 
lentes corretivas sem comprometer a vedação facial.

Sistema de visão térmica integrado à máscara 
AV-3000HT e que dispensa o uso das mãos.

Produzida com materiais e design para um melhor 
desempenho. Vedação facial SureSeal, com ajuste e 
conforto comprovados.
Classificação ANSI Z87.1-2010 para impacto.
Certificação NFPA 1981:2013 e NIOSH.

Desenvolvido para permitir uma comunicação com 
clareza e eficácia no local de emergência. Pensado 
para melhor atender as diversas necessidades de 
comunicação de bombeiros e outros profissionais 
de resposta a emergências.

Pode ser utilizado com as duas máscaras Scott Safety

ESPECIFICAÇÃO

Costado rígido e robusto, com opção de cinturão rotativo; 
Sistema pneumático de alto desempenho; Opções de Sistema de 
Comunicação e Câmera Térmica Scott SIGHT; Custo acessível.
CERTIFICAÇÃO EN137:2006 Tipo 2 (combate a incêndios), MED 

e NBR13716

ESPECIFICAÇÃO

Reconhecimento situacional aprimorado; Lente 
“Infinity”: garantia de uma imagem nítida, sem fatigar 
a vista; Leitura da temperatura pontual ou ambiente 
(°F ou °C); Opções de vários modos de imagem 
configuráveis pelo usuário.
CERTIFICAÇÃO NIOSH e NFPA

ESPECIFICAÇÃO

Possui plataforma multiúso de comunicação e 
pode se conectar a diversos tipos de Rádios HT, 
inclusive via Bluetooth.
CERTIFICAÇÃO NFPA 1981 (2002/2007/2013)

Sistema de Comunicação 
EPIC 3 RI

Câmera Térmica Integrada 
SIGHT

CÂMERAS TÉRMICAS
Nossas acessíveis câmeras termográficas permitem enxergar com mais clareza nos 
ambientes escuros e com fumaça, propiciando uma melhor orientação, de modo as se 
encontrar as vítimas de maneira mais rápida. Um melhor reconhecimento situacional eleva 

a segurança e a probabilidade de resultados positivos.

Câmera Térmica X190 - 1 Botão

Câmera Térmica X380N - 3 Botões

Câmera Térmica X380N – 5 Botões

Possui operação simplificada, porém a mesma tecnologia própria 
para combate a incêndios da revolucionária Série X de câmeras 
térmicas Scott. Seu peso reduzido (apenas 1,1kg) e amplo display 
(3,5”) permitem que o equipamento seja manuseado de forma 
simples, sem complicações.

Os três botões no painel frontal incluem o controle do rastreador 
de pontos quentes e frios, botão liga/desliga e zoom de 2X e 4X. 
As câmeras térmicas da Série X com tecnologia ISG oferecem 
aos bombeiros a combinação definitiva de clareza da imagem, 
leveza, robustez e características que fazem a diferença.

Oferece recursos abrangentes para maximizar o reconhecimento 
situacional. Além do rastreador de pontos quentes e frios e do 
zoom, os recursos adicionais incluem um DVR para gravação 
de filmes e a possibilidade de capturar imagens. O recurso de 
congelamento de imagem permite a rápida inspeção de áreas 
complexas, tais como sótãos e vãos sob pisos. Basta ativar, 
examinar e retornar à operação normal.

ESPECIFICAÇÃO

Operação simplificada através de 1 botão
Foco Inteligente™
Colorização transparente; Certificação NFPA
Apontador laser/ Leitura direta e pontual de temperaturas

ESPECIFICAÇÃO

Rastreador exclusivo de pontos quentes e frios
Foco Inteligente™; Colorização transparente
Maior resolução do mercado, com mais de 110.000 pixels 
Apontador laser/ Leitura direta e pontual de temperaturas
Possui opção com certificação NFPA

ESPECIFICAÇÃO

Rastreador exclusivo de pontos quentes e frios; Foco Inteligente™ 
/ Captura de imagens  (instantâneas)
Colorização transparente; Congelamento de imagens sob 
demanda
Apontador laser/ Leitura direta e pontual de temperaturas
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Ventilador de Pressão Positiva 
VX 700 para Grandes Estruturas

Ventilador de Pressão 
Positiva GX350

Ventilador de Pressão 
Positiva GX600

Ventilador de Pressão Positiva com 
Motor Hidráulico WF540

Grandes volumes de fluxo de ar de alta velocidade são 
necessários para a ventilação de estruturas grandes 
e complexas, como shoppings, armazéns, fábricas, 
terminais de transporte e grandes prédios. A estrutura 
em SKID extremamente durável deste equipamento 
pode ser transportada por reboque engatado à 
viatura. Possui luz de emergência que atende aos 
requerimentos mínimos da norma NFPA 1901, além de 
sistema nebulizador integrado e ajuste de ângulo (de 
5° a 18°) para ventilar por sobre obstáculos.

Possui diâmetro de 46cm. Transporte rápido e fácil, por 
meio de rodas com pneus semipneumáticos para uso 
em qualquer tipo de terreno. Possui alça de transporte 
dobrável para um armazenamento mais simples. 
A tecnologia PowerStream® mantém a ventilação 
centrada.

Indicado para uso em grandes estruturas, tais como 
armazéns e depósitos. Possui diâmetro de 70cm. Seu 
transporte é rápido e fácil, dispondo de rodas com 
pneus semipneumáticos para uso em qualquer tipo 
de terreno, além de alça de transporte dobrável 
para um armazenamento mais simples. A tecnologia 
PowerStream® mantém a ventilação centrada.

A tecnologia da 2ª geração PowerStream® garante 
fluxo de ar focalizado e eficaz. Pás com tecnologia 
TurboForce™ de precisão equilibrada aumentam a 
resistência de quebra e melhoram o desempenho de 
VPP. O ajuste de inclinação One-Step™ pode alterar o 
ângulo de 0° a 18° para ventilar por sobre obstáculos. 
Possui também ponto de saída para armazenamento 
da água utilizada ou retorno à viatura. Opcional: 
nebulizador integrado. Verificado e certificado pela 
Associação de Movimento e Controle do Ar (AMCA).

Especificação
Motor Honda GX630 23 Hp (17 kW) ignição 

elétrica e alerta de óleo
Autonomia 2 hrs 30 min
Vazão 105.400 m3/h
Peso 100 kg
Dimensão 1240 x 850 x 1200 mm

Especificação
Motor 33.5 Hp (25 kW) 
Dimensões 650 x 630 x 530 mm 
Vazão a
1.0 Mpa

38.154 m3/h

Peso 34 kg

Especificação
Motor 5.5Hp / 4.1kW
Autonomia 1h50 min
Vazão 32,80 m3/h
Peso 38 kg 
Dimensão 55 x 55 x 50 cm

Especificação
Motor 18Hp / 13.4kW
Autonomia 2h40 min
Vazão 82,30 m3/h
Peso 30 kg 
Dimensão 88 x 95 x 77 cm

Ventilador de Pressão Positiva  EX50Li

Ventilador de Pressão Positiva GX200L

Ventilação de pressão positiva contínua sem cabos. 
Possui diâmetro de 46cm e possibilita uma troca de 
bateria extremamente ágil, levando menos de 60 
segundos. Todos os componentes elétricos, incluindo 
motor, controlador, baterias, caixas de junção e 
conectores, possuem nível de proteção IP 66, garantindo 
sua operação em ambientes extremos. Seu sistema de 
iluminação integrado, formado por 4 LEDs brancos com 
400 lumens cada, garante visibilidade em ambientes 
escuros e durante operações noturnas.

O ventilador de pressão positiva mais leve do mercado. 
Desenhado para uso rápido e fácil em operações 
de combate a incêndio em residências ou dentro de 
prédios, pode ser carregado por apenas um bombeiro. 
Com inclinação fixa de 15°, o ajuste do fluxo de ar se dá 
pela simples movimentação do ventilador para perto ou 
longe do ponto de entrada. Equipado com tecnologia 
PowerStream®, para uma ventilação centrada sempre. 
Melhor relação entre desempenho e peso do mercado 

Corpo fabricado em alumínio aeronáutico, 
extremamente leve e resistente. Pode ser conectado 
à linha elétrica, permitindo o funcionamento sem 
necessidade de interromper a operação. Carregador 
de baterias embutido. Dispõe ainda de controlador 
IntelliSense™ E2 com função “sleep”, que garante 
economia de bateria quando o equipamento está fora 
de uso. Possui LED indicador de carga da bateria.

Especificação
Motor 0.8Hp / 0.6kW
Autonomia 90min (utilizando 4x 

baterias) 
Vazão 15.187m3/hr
Peso 25 kg
Dimensão 56 x 53 x 30 cm

(21.794 m³/h – 16kg). Sua alça de transporte envolve 
toda a parte superior do corpo, proporcionando pega 
fácil. Pés antivibração garantem estabilidade total 
durante o uso. Possui aprovação CE.

Especificação
Motor 2.1 Hp (1.6 kW)
Autonomia 1h 40min
Vazão 21.794 m³/h
Peso 16 kg
Dimensão 56 x 47 x 51 cm
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Motocicleta de Combate a Incêndio/BMW

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

COMBATE ÀS CHAMAS

Especificação
Tipo de Esguicho Tipo lança com ponta quebra vidro
Certificação EN 3-7
Inclui Sistema de ar comprimido, 

mangueira, carretel, tanques de 
água e esguicho.

CAFS Tipo Trolley CAFS Tipo Skid

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

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

Especificação
Alcance 5 m
Tipo de Jato Neblinado/Sólido
Peso 105 kg
Capacidade 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

Especificação
Alcance 15 m
Tipo de Jato Neblinado/Sólido
Peso 95 kg
Capacidade 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

Mangueira Armtex Tipsa

Esguicho Blue Devil

Esguicho Viper

Mangueira Blindex Tipsa

Uma das mangueiras de incêndio mais populares, 
amplamente utilizada por batalhões de bombeiros 
em todo o mundo. Produzida em fio 100% sintético 
de alta tenacidade, completamente protegido por 
extrusão através de borracha sintética de tecelagem. 
O fio forma uma construção homogênea, sem o uso 
de colas ou adesivos de qualquer tipo.

Esguicho de vazão regulável, com pressão de 
7bar, com punho de plástico de engenharia, 
totalmente sólido e com formato ergonômico. 
A seleção da vazão é realizada através da 
movimentação do anel seletor composto do 
mesmo material do corpo do esguicho.

Possui as certificações: NFPA 1964; UNE EN 
15182-1; UNE EN 15182-2 TYPE 3.

Esguicho de vazão regulável, com punho 
produzido em plástico de engenharia, 
totalmente sólido e com formato ergonômico. 
A seleção da vazão é realizada através da 
movimentação do anel seletor composto do 
mesmo material do corpo do esguicho.

Está entre as melhores mangueiras de combate a 
incêndios do mercado, devido a suas quatro camadas 
que tornam a mangueira mais segura para uso. 
Projetada para o combate às chamas em incidentes 
urbanos, florestais e industriais, refinarias, bem como 
em instalações marítimas.

Diâmetro da 
Mangueira

Pressão de 
Trabalho psi

Peso 
g/m

1” (25 mm) 580 235
1” 1/2 (38 mm) 300 360
2” (51 mm) 250 475
2” 1/2 (65 mm) 250 610
3” (76 mm) 250 730

Diâmetro da 
Mangueira

Pressão de 
Trabalho psi

Peso 
g/m

1” (25 mm) 580 235
1” 1/2 (38 mm) 300 360
2” (51 mm) 250 475
2” 1/2 (65 mm) 250 610
3” (76 mm) 250 730

Modelo Vazões lpm
(litros p/ min)

Diâmetro
de Entrada

Peso
(kg)

Comp.
(cm)

BD 550 25-50-100-175 1” 1,72 20

BD 1330 50-90-115 1” 1,72 20

BD 1560 55-110-170-225 1” 1,72 20

BD 3012 115-230-360-470 1-1/2” 1,91 23

BD 3015 115-230-360-470-560 1-1/2” 1,91 23

BD 6015 230-280-360-470-560 1-1/2” 1,91 23

BD 7515 280-360-470-560 1-1/2” 1,91 23

BD 9520 360-470-560-750 1-1/2” 3 27

BD 9520 360-470-560-750 2-1/2” 3,13 28

BD 12250 470-560-750-950 2-1/2” 3,58 32

Modelo Vazões lpm 
(litros p/ min)

Diâmet ro 
de Entrada

Peso 
(kg)

Comp.
(cm)

SG 1560 50-125-200-230 1” 1,56 20

SG 3012 115-230-360-475 1-1/2” 1,95 22

SG 7515 265-380-500-600 1-1/2” 1,95 22

SG 9520 350-500-600-800 1-1/2” 2,98 28

SG 12250 500-600-800-1000 2-1/2” 3,31 33
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Equipamentos e produtos para combate a incêndios florestais.

Produtos selecionados para uma aplicação rápida e eficaz.

Atomizador Husqvarna 362D28

Motosserra 272 XP Motosserra T435

Soprador Costal Husqvarna 570BTS

Seu reservatório de mistura possui engate rápido de 
troca para o Kit Nebulizador MA18, adequado para o 
uso com líquidos. O bocal é ajustável para diferentes 
aplicações e permite melhor dispersão de insumos, 
com gotas que variam de 60 a 100pm (microns) de 
diâmetro.

Motosserra profissional desenvolvida para uso de alta 
exigência onde o rendimento da máquina tem papel 
fundamental. Possui excelente relação peso/potência 
e rápida aceleração. Dispõe de virabrequim forjado 
em 3 peças, carcaça de magnésio e válvula Smart 
Start® que facilita a partida.

Motosserra de poda para uso profissional. Cumpre 
os requisitos da NR 12. Leve e versátil, conta com 
um gancho de escalada e é a única que permite 
que você trabalhe com apenas uma das mãos. 
Desenvolvida para podas em locais de difícil acesso 
que demandem escalada de árvores.

Soprador top de linha, potente e fácil de manusear. 
Com excelente desempenho, oferece alta 
performance de vazão de ar e velocidade de sopro.

ESPECIFICAÇÃO

Cilindrada: 62 cm³
Potência: 2.8 kW
Descarga com maior cobertura: Potência do 
motor e eficiente sistema de sopragem garantem 
alto alcance da descarga
Peso: 12 kg

ESPECIFICAÇÃO

Cilindrada: 65.6 cm³
Potência: 2.9 kW
Capacidade:
• Vazão do ar no alojamento:28 m³/min
• Vazão do ar no tubo:22 m³/min
• Velocidade do ar (bocal achatado):91 m/s
• Velocidade do ar (bocal circular):106 m/s
Peso: 11.2 kg

Especificação
Peso 6,3 kg
Cilindrada 72,2 cm³
Potência 3,6 kW
Velocidade Máxima 9.300 rpm

Comprimento do sabre 
recomendado, min-máx

38-71 cm

Especificação
Peso 3,4 kg
Cilindrada 35,2 cm³
Potência 1,5 kW
Velocidade Máxima 12.500 rpm

Comprimento do sabre 
recomendado, min-máx

30-35 cm

Air Injection X-Torq

TrioBrake LowVib

Smart Start

TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS HUSQVARNA

Sistema centrífugo de limpeza de ar que reduz 
desgastes e aumenta a eficiência.

Reduz o consumo de combustível e custo 
com manutenção, aumentando a vida útil do 
equipamento.

O TrioBrake™ possibilita que o freio da corrente 
seja acionado tanto automaticamente, pelo 
mecanismo de inércia, quanto manualmente, 
com a mão esquerda ou direita.

Sistema de amortecedores que diminui a 
vibração transmitida ao usuário, aliviando a 
pressão nas pontas dos dedos, mãos e braços.

O motor e a ignição foram desenvolvidos de 
modo a proporcionar à máquina um arranque 
mais rápido com mínimo esforço. A resistência 
na corda de arranque é reduzida em 40%.

Podador de galho 525P5S Roçadeira 545FR

Projetado para uso profissional, é leve e ergonômico, 
além de ter um eixo destacável que permite maior 
alcance e facilidade no transporte entre os locais de 
trabalho.

Sinônimo de robustez, versatilidade e potência, suporta 
longas jornadas de trabalho em severas condições de 
aplicação. Ideal para conservação e manutenção 
de rodovias.

ESPECIFICAÇÃO

Deslocamento do cilindro: 1.55 cu.inch
Potência: 1 kW
Peso: 6.4 kg

ESPECIFICAÇÃO

Deslocamento do cilindro: 41.5 cm³
Potência: 1.5 kW
Peso: 8 kg
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W40P

W80P

W50P

W100D

Motobombas para combate a incêndio

Motobombas para captação de água com vistas à extinção de incêndios florestais. 
Realizam a sucção de líquido na linha sem necessidade de remoção de ar do sistema.
• Vedação mecânica e eficiência de operação sem bomba.
• Vedação instalada entre o motor e a bomba, garantindo eficiência de operação 

sem bomba.
• Sensor de nível de óleo: em caso de nível de óleo do motor inferior ao recomendado, 

o equipamento não arranca, garantindo uma vida útil mais longa.
• Conexões rápidas de entrada e saída que propiciam agilidade na montagem

Especificação

Diâmetro de 
entrada/saída

40 mm (1” 1/2)

Vazão máxima 27 m³/h
Combustível Gasolina
Peso 13 kg

Especificação

Diâmetro de 
entrada/saída

80 mm (3“)

Vazão máxima 60 m³/h
Combustível Gasolina
Peso 28 kg

Especificação

Diâmetro de 
entrada/saída

50 mm (2”)

Vazão máxima 36 m³/h
Combustível Gasolina
Peso 25 kg

Especificação

Diâmetro de 
entrada/saída

100 mm (4”)

Vazão máxima 96 m³/h
Combustível Diesel
Peso 69 kg

FL-02 – Líquido retardante e bloqueador de chamas

Líquido de fácil mistura e aplicação. Bloqueia 
incêndios de alta e baixa intensidade, criando uma 
barreira que protege o meio ambiente contra a 
propagação do fogo e garante a segurança dos 
bombeiros também durante a fase de aplicação.

100% biodegradável – aprovado pelo IBAMA, não 
tóxico a seres humanos, fauna e flora.

Os produtos FireLimit também podem ser utilizados 
no combate direto contra o fogo, pois possuem 
efeito extintor e supressor incomparável.

Pode ser dispersado por meio de aeronaves e 
atomizadores.

CAFS Tipo Backpack (costal)

Mangueira Hotline Mangueira SPEC

McLeod Abafadores

Máscara Florestal Pinga Fogo

Veículo Multiúso Tipo Quadriciclo

Unidade costal com dois reservatórios de 6L para 
líquidos. O cilindro de ar também pode ser utilizado 
para abastecer o EPR simultaneamente. Equipamento 
ideal para trabalhos que necessitam de mobilidade e 
para combate a incêndio em passagens estreitas.

Unidade ideal para combate a incêndio florestal e em 
locais de difícil acesso para veículos convencionais. 
Opções com tanque de reservatório de líquidos de 
160L ou 300L. Pode ser utilizado para fazer reboque, 
devido à potência de seu motor.

Especificação
Alcance 11 m
Tipo de Jato Neblinado/Sólido
Peso 30 kg
Capacidade 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

Especificação
Alcance 15 m
Tipo de Jato Neblinado/Sólido
Peso 610 kg
Capacidade 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
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Conjunto Rígido CAFs para Pickup 

LEO System - Heli Balde

Conjunto CAFs para Pickup 

Mochila Costal/ EcofireBomba Costal

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

Dispositivo de extinção de incêndio para helicópteros 
capaz de gerar um jato contínuo de espuma. Com 
um único controle, o piloto gerencia a produção 
de espuma e pode variar a pressão e o fluxo para 
adaptá-los melhor aos tipos de combustível do fogo.

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

Mochila costal flexível para combate a incêndios, 
confeccionada em manta de PVC e soldada 
eletronicamente. Capacidade total de 21L e 
capacidade útil de 19L, com formato tipo envelope.

Conta com 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 fixação da bomba de pistão.

Especificação
Capacidade 400/ 600 litros
Alcance Jato alcance de 20m
Vazão 540 litros/m
Acionamento Propulsão hidráulica ou motor 

a gasolina

Especificação
Material Vinil Antichamas
Montagem Adaptável a qualquer pickup, 

evita a disponibilização de um 
veículo em tempo integral

Capacidade 200/400/700 litros
Peso Vazio 7,0/8,5/12kg
Motor 4 Tempos de 5,5 HP

O preenchimento do compartimento é rápido e 
por imersão, chegando a 700 litros em menos de 4 
segundos. Equipamento multifunção, usado para 
ataque direto, ataque paralelo, ataque indireto e 
proteção à exposição.

Conjunto 3/4 Industrial Conjunto RIPSTOP com NFPA

Vestimenta Incêndio FlorestalConjunto EN Bombeiros

Conjunto para combate a incêndio estrutural e uso 
em ambientes com risco de temperaturas de até 250 
°C de aproximação.

Conjunto para combate a incêndio em áreas 
classificadas para fuga em caso de explosão e uso em 
situações de fogo repentino e flashes de fogo.

Vestimenta de segurança para bombeiros militares 
e brigadistas. Impermeável e resistente ao corte e à 
abrasão. Disponível em duas versões: Blusão e calça 
ou macacão.

Em conformidade com a norma EN469.

ROUPAS E ACESSÓRIOS

Camada Externa 93% meta-aramida, 
5% para-aramida e
2% fibra antiestática

Barreira de 
Umidade

Filme de 
Politetrafluoretileno

Barreira Térmica Feltro em Viscose 
e Tecido em Meta-
aramida

Faixa Refletiva Amarelo e Prata
CA 32.772/31.931
Normas EN469

Camada Externa 75% meta-aramida,
23% para-aramida e 
2% fibra antiestática.

Barreira de 
Umidade

Filme de 
Politetrafluoretileno

Barreira Térmica Feltro em Viscose 
e Tecido em Meta-
aramida

Faixa Refletiva Amarelo e Prata
Normas EN 471/EN469/EN1149

Camada Externa 60% para-aramida e 
40% meta-aramida

Barreira de 
Umidade

Filme de 
Politetrafluoretileno

Barreira Térmica Feltro em Viscose 
e Tecido em Meta-
aramida

Faixa Refletiva Amarelo e Prata
CA 33.182/33.178
Normas NFPA 1971/EN469

Dependendo da necessidade, da especificação e da demanda do cliente, as roupas podem 
ter suas faixas refletivas personalizadas e serem incrementadas com logo e/ou brasão.
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Passador de Nível

Pulaski Machadinha

Capuz de segurança para proteção da face, cabeça 
e pescoço contra chama direta e calor irradiado. 
Possui tamanho único compatível com cabeças de 52 
a 62 cm. CA e certificação EN13911.

Passador de nível utilizado para proteção de 
mangueira de combate a incêndio quando há 
necessidade de transpassá-la com o caminhão. 
Dimensões aproximadas: 76x42x9cm (CxLxA), com 
largura e altura do vão para encaixe das mangueiras 
(de 1” ¹/2 e 2” ¹/2) de aproximadamente 11cm. Possui 
duas alças laterais de ferro para transporte. Peso: 23kg.

Ferramenta manual tipo pulaski com cabo de 
manuseio fabricado em fibra. Peso: 3kg.

Ferramenta manual para corte, arrombamento e 
quebra de vidros, com cabo feito em alumínio ou 
em fibra. Peso: 800g (fibra). Peso: 3kg (alumínio).

Gramatura de 400g/m2 com abertura frontal desde 
acima os olhos até o início do queixo, para um melhor 
ajuste da máscara do equipamento autônomo de ar. 
(CA 40.576).

Gramatura de 300g/m² com abertura frontal na área 
dos olhos ou desde acima dos olhos até o início do 
queixo.

Óculos Ampla Visão 
Bombeiros

Produto de alta tecnologia que atende às demandas 
de profissionais que precisam de proteção máxima 
trabalhando em condições extremas de exposição 
ao fogo e a altas temperaturas de forma permanente. 
Utilizado pelas Brigadas de Bombeiros e da Defesa.

Certificação EN166, EN170 e CA 37.809.

PRODUTOS 
PERIGOSOS
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Ventis Pro Series 

TangoGásBadge

Acessórios para os detectores

IBRID MX6

Radius Bz1

Detector mulitigás portátil para H2S, CO, O2, LEL, 
HCN ou NH3. Possui sensores eletroquímicos com 
alcance de leitura de 0 a 1000ppm, garantindo maior 
confiabilidade e segurança em sua operação. Bomba 
de sucção opcional.

Detector monogás portátil dotado 
de 2 sensores que operam em 
redundância, garantindo maior 
confiabilidade e segurança em 
sua operação. Acompanham 
sensores para H²S. Utilizável 
para CO, SO² ou NO² (sensores 
vendidos separadamente).

Detector monogás portátil de 
corpo compacto, leve e com 
sensor inteligente. Acompanham 
sensores para HCN. Utilizável para 
outros gases (sensores vendidos 
separadamente).

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

Detector portátil multigás para 
6 gases, com bomba de sucção 
inclusa e display colorido. 
Dispõe de telas com gráficos de 
tendências e picos de alarme.

Nenhum outro monitor de área protege os 
trabalhadores durante mais tempo e com menor 
necessidade de instalação, treinamento de usuário e 
tempo na oficina. Detecta até sete gases usando 15 
opções de sensores, inclusive PID.

DETECTORES DE GÁS
Produtos destinados à proteção efetiva de instalações e pessoas contra vazamentos de 

gases diversos e a oferecer segurança aos resgatistas em atividades emergenciais.

PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Macacão Tychem® Reflector

Macacão Tychem® Thermo Pro Macacão Tychem® SL

Macacão de proteção contra respingos de líquidos e 
exposições a vapor/gás tanto para o usuário quanto 
para o equipamento respiratório. Ideal para resposta 
de HazMat e aplicações militares, inclusive contra 
agentes de guerra química.

Macacão nível B de camada única. Oferece proteção 
contra triplo risco: líquidos químicos, fogo repentino 
e arco elétrico. Apropriado para atendimentos de 
emergência e brigadas de incêndio industrial.

Macacão nível B que oferece proteção efetiva contra 
mais de 124 ameaças químicas, sendo constituído de 
tecido durável e resistente à abrasão. Apropriado 
para misturas químicas e respostas a emergências.

Especificação
Tecido Tychem® 10000 FR
Estilo Encapsulado Nível A, parte 

traseira expandida e entrada 
frontal.

Costura Fita adesiva tripla e cor prata
Certificação NFPA 1991 (edição 2005)

Macacão Tychem® TK

Constitui excelente barreira contra 322 agentes 
químicos. Oferece um tecido extremamente durável, 
resistente à punção e rasgos. Apropriado para 
aplicações industriais, de emergência e precauções 
domésticas.

Especificação
Tecido Tychem® TK.
Fechamento Encapsulado Nível A, costas 

expandidas e fechamento 
traseiro.

Costura Duplamente Termosselado.
Certificação CA:35.752/ISO 16602

Especificação
Tecido Tychem® ThermoPro.
Desenho Macacão com Capuz apropriado 

para respirador, punhos com 
elástico e meias acopladas com 
cobre-botas.

Costura Costura Termosselada
Certificação CA :34.975/NFPA 1992:2012/NFPA 2

Especificação
Material Tychem® SL.
Desenho Fechamento frontal, elástico 

nos punhos e tornozelos
Costura Termosselada
Certificação CA: 34.802/ISO 16602
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Macacão Tyvek® Alta VisibilidadeMacacão Tyvek® 800J

Macacão Tychem® 6000F

Macacão sem capuz, com colarinho e faixas refletivas 
para maior visibilidade noturna e diurna. Seu design 
proporciona liberdade de movimento ao usuário 
sem prejudicar sua segurança. É permeável ao ar e 
ao vapor, porém repele líquidos à base de água e 
aerossóis.

Macacão que combina a resistência a baixas 
concentrações de químicos inorgânicos com a força 
e durabilidade de Tyvek®. Macio, confortável e leve, 
sem que isso comprometa seu nível de durabilidade. 
Apropriado para aplicações industriais e resgates.

Macacão de proteção química tipo 6/5/4/3, resistente 
à projeção de líquidos perigosos. Seu fechamento 
em volta do rosto em borracha permite um melhor 
acoplamento da máscara facial. Possui zíper na parte 
de trás do macacão, reduzindo a exposição frontal.

Especificação
Tecido Tyvek®
Estilo Com colarinho, elástico nos 

punhos, tornozelos e cintura
Costura Costuras externas simples
Certificação CA 39.681/ EN 14126/

ISO 20471

Especificação
Tecido Tyvek®
Estilo Com capuz, apoio de polegar 

elástico, elásticos nos punhos, 
tornozelos, cintura e em volta 
da face

Costura Costura Termosselada
Certificação CA 38.308/ EN 14126/EN 1073-2

Especificação
Tecido Tychem® 6000F
Estilo Com capuz, zíper nas costas, 

meia acoplada, borracha 
facial e elásticos nos punhos.

Costura Costura Termosselada
Certificação EN 14126/ EN 1073-2/ EN 1149-5

TRANSPORTE E ISOLAMENTO
DO PACIENTE

Câmara de Transporte Biovac EBV 30/40

Câmara de Isolamento E-10

Sistema de Descontaminação Individual  EDEK

Dispositivo móvel que permite o transporte seguro 
de pacientes com suspeita de infecções altamente 
virulentas ou de pacientes infectados por agentes 
microbiológicos de alto risco, tornando possível levá-
los com segurança do local contaminado a um 
estabelecimento isolado de tratamento.

Produto ideal para um rápido isolamento de indivíduos 
suspeitos de infecção altamente virulenta ou indivíduos 
afetados por agentes microbiológicos.

Projetado para uso em situações de campo, quando 
a limpeza preliminar e a descontaminação da equipe 
devem ser asseguradas, incluindo seu material auxiliar.

Utilizado para transporte de pacientes 
imunodeprimidos, com a finalidade de protegê-los 
de um entorno “impuro”. Dispõe de dois modos de 
funcionamento: pressão negativa/positiva. Nível de 
proteção BSL-4.

Frequentemente utilizada em locais onde a pessoa 
suspeita de infecção possa entrar novamente em 
contato com outras pessoas, como, por exemplo, 
em aeroportos, unidades de urgências, campos de 
refugiados, etc.

Todo o sistema inflável é montado rapidamente, 
sendo composto por uma cabine com as duchas 
e uma estrutura externa na qual o chuveiro de 
descontaminação é utilizado.
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Barreira de Contenção

Detectores Radiológicos RadEye

Sistema de Vedação

Fabricada em PVC de alta resistência, com 
revestimento de poliéster, possui anéis metálicos para 
fixação e alças em polipropileno para transporte. Não 
é necessário uso de bomba para operação. A barreira 
realiza a contenção conforme o fluxo de líquidos e seu 
limite superior se mantém no mesmo nível da água, 
acompanhando seus movimentos.

Utilizado como medida de segurança e para vistorias 
seguras em ambientes explosivos. Projetado para 
oferecer máxima segurança e taxa de dosagem 
precisa. Em conformidade com as normas ATEX.

Indicado contra vazamentos de combustível. O 
sistema de vedação HLS 2 é altamente resistente a 
produtos químicos e agentes corrosivos. Possui pressão 
máxima de ar (8bar). Capacidade de levantamento 
da bolsa: 2 toneladas métricas.

• Grande painel e luz de fundo clara, para leituras 
sem erros;

• Tecnologia de baixa alimentação.

Aplicações:
• Utilização pelos responsáveis em caso 

de emergência;
• Bombeiros;
• Equipes Hazmat;
• Pessoal de defesa;
• Refinarias;
• Plataformas petrolíferas.

Pode ser acionada em qualquer tipo de terreno, 
sem que qualquer objeto lançado em sua direção 
pela força da correnteza prejudique a contenção 
ou cause danos a ela. Tais objetos são lançados na 
direção contrária (efeito mola).
Segura para ser utilizada em enchentes com lama 
e/ou contaminantes, bem como em águas com 
movimento e/ou ondas.

Altura Nível de 
Contenção

Comprimentos
Disponíveis

38 cm 4,6/15,2 m
53 cm 7,6/9,1/15,2 m
71 cm 7,6/10,7/15,2 m
1 m 4,6/9,1/15,2 m
1,5m 9,1/15,2m

BOTAS
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EXCLUSIVIDADE RESGATÉCNICA

BOTAS PARA COMBATE A INCÊNDIO

Bota Bombeiros R2 Bota Bombeiros R3

Bota multiúso antichamas de alto desempenho. 
Altura média: 225mm. Produzida para oferecer 
conforto e segurança a bombeiros em atividades 
de combate a incêndio e resgate. Apresenta 
resistência antiestática e a altas temperaturas.

Bota tática para uso operacional com cano médio 
(tipo “C” – até o joelho). Altura média: 119mm a 
210mm, considerando o ponto mais alto do cano. 
Este equipamento possui CA 40.380 e resistência 
antiestática.

Bota multifuncional indicada para combate a 
incêndios em geral, incêndio predial, resgate, força 
de ação rápida, monitoramento, patrulhamento, 
policiamento e uniformização. Fechamento com 
cadarço antichama de meta-aramida com fecho 
saque rápido e refletivos 3D na lateral e traseira.

Produzida em couro integral com tratamento 
hidrofugado e impermeável. Possui tecnologia de 
resistência antichamas e sistema de redução do 
calor. Poliamida com Dry System 100% impermeável 
e respirável, com estrutura em 3 camadas para 
isolamento térmico e costuras termosseladas.

Resistência: solado de borracha resistente a 
altas temperaturas, com sistema de absorção 
de impacto e sistema para alta performance, 
contando também com travas multidirecionais.

Certificação: NBRISO 20.344

Bota multifuncional indicada para combate a 
incêndio predial, resgate, força de ação rápida, 
monitoramento e uniformização. Fechamento com 
alça, sistema de bolso e refletivos 3D na lateral e 
traseira.

Produzida em couro integral com tratamento 
hidrofugado e impermeável. Possui tecnologia de 
resistência antichamas e sistema de redução do 
calor. Poliamida com Dry System 100% impermeável 
e respirável, com estrutura em 3 camadas para 
isolamento térmico.

Resistência: Solado de borracha resistente a 
altas temperaturas, com sistema de absorção 
de impacto e sistema para alta performance, 
contando também com travas multidirecionais.

Certificação: NBRISO 20.344

Bota Fire 8 Bota Fire 10

BOTAS PARA RESGATE AQUÁTICO

Bota para bombeiros com alta proteção para os 
pés. Possui biqueira e palmilha de aço e sola com 
desenho antiderrapante. Resistente a chamas, 
escorregões e à abrasão.

Resistência ao calor condutivo de 500°C durante 
30s e à tensão de 14kV durante 60s.

Certificações: CA 27,008/NFPA1971/EN15090

Bota HB018C

Bota para bombeiros destinada ao combate a 
incêndio.

Material: couro bovino com tratamento hidrofóbico. 
Biqueira de composite revestida de TPU. Possui 
proteção contra corte de serra. Sola de borracha 
EXPLORER antiestática, antiderrapante, resistente 
a óleos, ácidos e PHM. Resistência ao calor: 250°C. 
Forro de 3 camadas com membrana de PU.

Bota Lesna 7115

Bota de alta resistência a chamas, utilizada 
no combate a incêndios industriais e florestais. 
Composta de múltiplas camadas especiais, com 
membrana de PU.

Material: couro bovino com tratamento hidrofóbico. 
Proteção de tornozelo. Biqueira de composite 
revestida de TPU. Calcanhar de proteção feito de 
borracha. Tornozelo com estofamento anatômico. 
Possui proteção contra corte de serra. Sola de 
borracha EXPLORER antiestática, antiderrapante, 
resistente a óleos, ácidos e PHM. Resistência ao 
calor: 250°C. Forro de 3 camadas.

Bota Zlin 7115

Bota de Trabalho WetshoeBota para Trabalho e uso em Rios

Combina a sola de uma bota de trabalho sólida 
com a simplicidade e praticidade de uma parte 
superior feita de neoprene com zíper. Oferece 
tração, proteção e suporte por todo o terreno.
Uma faixa de proteção larga e resistente adiciona 
segurança ao equipamento.

Usada por profissionais de rio, agências de resgate 
e Navy SEALS, é a bota de rio mais resistente do 
mercado.
O couro sintético lace-up e a parte superior de 
neoprene de 5mm proporcionam barreira térmica, 
suporte de tornozelo incomparável e um ajuste 
seguro. A palmilha de neoprene de 7mm absorve o 
impacto a cada passo.
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RESGATE 
TERRESTRE

ILUMINAÇÃO
Equipamentos portáteis de iluminação especializados para locais com dificuldade de 

acesso à luz e/ou de instalação elétrica.
Torre de Iluminação Rebocável

Tanque de combustível 
de 120 litros permite 

funcionamento ininterrupto 
por até 65h

Tomadas à prova d’água

Resistente a intempéries: 
ventos e chuvas

Conjunto móvel de iluminação rebocável composto 
de gerador com motor a diesel, torre telescópica 
de iluminação insonorizada. Indicada para locais 
onde exista dificuldade de instalação elétrica fixa, 
como sítios de mineração, construção civil, estradas, 
aeroportos, pontos de fiscalização policial móvel, 
locais de resgate pelo corpo de bombeiros, atividades 
da defesa civil em áreas de emergência, etc.

Largamente utilizado em situações de salvamento 
e resgate em locais de baixa ou nenhuma 
luminosidade, como rodovias sem iluminação, 
acidentes catastróficos, etc. O sistema conta com a 
melhor tecnologia disponível para um procedimento 
seguro, oferecendo iluminação 360°.

Composição do Sistema:
Lâmpadas de led, halógenas ou de vapor 
metálico
Motor a diesel de 2 ou 3 cilindros, refrigeração à 
água 20HP e potência de até 1800RPM
Gerador 15 KVA, tensão 110/220V, bifásico e 
frequência 60hz.
Tanque de combustível 120 l
Peso total aproximado de 800 kg
Tomada externa 220V – Até 15A com iluminação 
desligada

Sistema Portátil de Iluminação

Composição do Sistema:
Balão inflável confeccionado em tecido 
impermeável e retardante de chamas
Lâmpadas de led, halógenas ou de vapor 
metálico com até 2000W
Tripé telescópio de aço carbono galvanizado
Sistema elétrico intrinsicamente seguro, conforme 
ABNT
Pesos de areia para estabilidade do conjunto 
(opcional)
Capa protetora

Tecido não inflamável

Bolsa de transporte
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Lanternas com lâmpadas LED de alto alcance e diversas opções: lanternas de mão, 
capacetes, fixação em roupa, a pilha e a bateria.

Lanterna de Cabeça
Dupla Função

Lanterna de Ângulo Reto 
BREC 

Lanterna de Cabeça
Multifunção

Lanterna para Capacete 
com Base Fixa 

Lanterna de Cabeça
Dual - Light

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 13/22 h
Lúmens/2 configurações 90/50
Energia do Sistema 3 pilhas AAA
Peso 94 g

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 5/16/3,5

Lúmens/3 configurações 115/120/160
Energia do Sistema 3 pilhas AAA
Peso 94 g

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 18/75/6,5 h

Lúmens/3 configurações 100/90/175
Energia do Sistema 3 pilhas AAA
Peso 269 g

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 12/19/65 h

Lúmens/3 configurações 210/210/300
Energia do Sistema Baterias 

recarregáveis 
de lítio

Peso 936 g

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 6/15/22 h

Lúmens/3 configurações 180/90/45
Energia do Sistema Baterias 

recarregáveis de 
lítio

Peso 170 g

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 5/16/3,5 h

Lúmens/3 configurações 115/120/160
Energia do Sistema 3 pilhas AAA
Peso 97 g

Lanterna de Mão 
Recarregável 

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 24 h

Lúmens 7,000
Energia do Sistema Baterias 

recarregáveis de 
lítio

Peso 11.1 kg

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 24 h

Lúmens 6,000
Energia do Sistema Baterias 

recarregáveis de 
lítio

Peso 14.5 kg

Lanterna Intrínseca com ímãs duplos 

Lanterna de Ângulo Reto a Bateria

Lanterna de Cena Nomad® 360 Lanterna de Cena Pelican 9490

Especificação
Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 12/19/65 h

Lúmens/3 configurações 210/210/300
Energia do Sistema Baterias 

recarregáveis de 
lítio

Peso 936 g
Certificação NFPA 1971/ 2013

Especificação
XPR 5568 RX - 27h XPP 5570 - 84h
Tipo de Lâmpada Led Tipo de Lâmpada Led
Autonomia 7/15/27 horas Autonomia 21/42/84 horas
Lúmens
3 configurações

200/100/205 Lúmens
3 configurações

200/100/20

Energia do Sistema Baterias recarregáveis 
de lítio

Energia do Sistema 6 pilhas AA

Peso 301g Peso 480g
Certificação NFPA 1971/2013 Certificação NFPA 1971/2013

2,5 m
 d

e altura

182.9 cm
 d

e altura

1m
 d

e com
prim

ento
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Sistema Cascata Móvel

Sistema Cascata Móvel

Sistema Scott Liberty I Sistema Scott Liberty II

SISTEMA DE AR RESPIRÁVEL

Para recarga de cilindros de ar respirável. 
Compatível com qualquer equipamento 
utilizado por organizações e pelo corpo 
de bombeiros (tanto para fins de mergulho 
quanto de respiração autônoma).

Conta com sistema de freio por inércia 
e cabo de segurança, que aciona o 
freio de estacionamento em caso de 
desprendimento.

O compressor Liberty I é um trailer de eixo único, 
totalmente fechado e fácil de rebocar, sendo 
adequado para aplicações móveis.

Inclui dois cilindros de armazenamento ASME, 
estação de carga Revolvair e controlador X4/monitor 
(monitores de CO e ponto de orvalho) para uma 
operação segura.

Pode ser rebocado por qualquer veículo classificado 
para 6.000lbs / 2.721kg ou mais.

Compressor radial fixo de ar respirável de alta pressão, 
com vazão mínima de 250LPM (duzentos e cinquenta 
litros por minuto) e pressão de trabalho de 340bar.

Vale-se de um sistema de purificação de ar com 
separadores de umidade e filtro com dois filtrantes, 
conforme norma EN 12021 – CGA/E.

O sistema é dimensionado para trabalho a 340bar 
e todas suas câmaras são construídas em aço 
inoxidável ou liga metálica não oxidável.

O compressor Liberty II é um trailer de eixo duplo, 
totalmente fechado e fácil de rebocar, sendo muito 
adequado para aplicações móveis.

Inclui quatro cilindros de armazenamento ASME, 
estação de carregamento Revolvair, controlador X4/
monitor (monitores de CO e ponto de orvalho) para 
uma operação segura.

Pode ser rebocado por qualquer veículo classificado 
para 7.000lbs / 3.175kg ou mais.

Especificação
Sinalização 
rodoviária

De acordo com 
DENATRAM

Dimensões 2000 x 1100 x 1100 mm
Compressor Nardi Pacific D 27

EQUIPAMENTOS PARA LOCALIZAÇÃO 
DE VÍTIMAS

Detector de Vida Delsar LD3

Sofisticada ferramenta para detectar sons, ruídos 
e voz humana. Essencial para detectar e localizar 
vítimas em: desabamentos, estruturas colapsadas, 
explosões, deslizamentos de terra e acidentes em 
minas.

Os sensores sísmico e acústico convertem vibrações 
criadas pelas vítimas vivas embaixo de escombros 
em sinais sonoros e visuais. Capaz de suportar dias de 
uso contínuo no local do desastre.

Kit para Localização de Vítimas

Composto de dois detectores sísmicos, um sensor 
acústico com microfone embutido e câmera com 
haste. Os sensores do sistema convertem as vibrações 
geradas pela vítima em sinais auditivos e visuais. Possui 
filtros para redução de ruídos.

Acompanham bateria recarregável com autonomia 
de até 12h (dependo do número de sensores em uso), 
base magnética e estacas. Os sensores possuem nível 
de proteção IP 67 (inclusive o acústico). Display com 
leitura da força de sinal simultânea dos dois sensores 
sísmicos, possibilitando reduzir a área de busca.

Dispõe de câmera com haste capaz de alcançar 
até 143,5cm de comprimento, com peso de 3,40kg e 
articulação de 240°. Empunhadura tipo pistola, com 
monitor acoplado.

Kit para localização de Vítimas 
com Comunicador

O Kit para localização de vítimas é leve e portátil. 
Utiliza pilhas. Sistema completamente autônomo que 
possibilita a um único socorrista procurar vítimas em 
estruturas colapsadas. Possui detector acústico e 
comunicação em um único sensor.

Este kit não substitui o Detector de Vida, consistindo 
em uma ferramenta adicional para operações BREC.

Conjunto de Comunicação para 
Força Tarefa em Operações 
BREC

O conjunto de comunicação para força tarefa 
durante operações BREC pode ser configurado de 
diversas maneiras, dependendo da necessidade 
da equipe. Seu sistema possui conexão através de 
cabos altamente resistentes, ideal para ter controle 
de distância e localização de cada usuário.
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Sistema de escoramento de emergência versátil e fácil de montar. Possibilita uma 
rápida e confiável estabilização em cada situação de resgate. Pode ser utilizado 
para resgates em valas, estruturas colapsadas e resgates com veículos leves e 
pesados.

Constituído por diversos componentes leves e totalmente compatíveis entre si. A 
carga é suportada através de um sistema de bloqueio manual ou automático.

• Versátil – funciona em diversas situações e 
ângulos;

Características:
• Seguro – suporta carga mediante sistema 

manual (contraporca) ou automático 
(autobloqueio) e possibilita, nos sistemas 
hidráulico ou pneumático, o escoramento à 
distância;

• Potência – dependendo do comprimento da 
escora, pode chegar à capacidade máxima de 
carga de 100kN/10,1t, assim como nos cilindros 
hidráulicos (mas na elevação);

• Leve – fácil de montar, aplicar e movimentar;
• Rápido – Sistema de conexão com mola que 

permite acoplamento e desacoplamento rápidos, 
com componentes totalmente compatíveis e 
identificação por cor, para um processo rápido e 
seguro durante o resgate.

• Cilindros: parte extensível que pode ser 
manual, pneumática (ar) ou hidráulica 
(óleo);

Toda escora é montada com:

• Extensores: personalizam o comprimento de 
escora necessário. Cada tamanho de extensor 
tem uma cor específica que reflete no escuro, 
facilitando o processo;

• Cabeças e Acessórios: completam o 
escoramento. Oferecemos uma grande 
variedade de itens, como cabeças 
giratórias ou em cruz.

O sistema Powershore pode ser adquirido em conjuntos pré-definidos ou 
personalizados conforme determinada necessidade e/ou especificação.
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Cortador de Concreto CC23

Cortador de Concreto K760 Rescue

Motosserra Profissional 395 XP Serra Sabre à Bateria 
DJR 360 RT2

Mini Cortador SMC 5006C

Cortador de Concreto K970 Rescue

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES

Destinado ao corte de concreto em estruturas 
colapsadas. Opera sem vibrações, não provoca 
ruídos nem poeira, o que impede o risco de um 
colapso secundário e permite boa visibilidade 
do local a ser cortado. Pode ser utilizado com 
ferramentas complementares para corte de 
rebarbas em locais com acesso restrito. Mais seguro 
e fácil de usar.

Cortador compacto e leve, especialmente 
desenvolvido para trabalhos de resgate e limpeza. 
Seu protetor de lâmina cromado é projetado para 
ser visível em meio à fumaça e à água pulverizada. 
Seu sistema de ignição digital fornece um início 
confiável e rápido em situações de emergência. 
Usado e aprovado por batalhões ao redor do 
mundo.

A maior motosserra comercializada no Brasil. Possui 
excelente relação peso x potência e conta com 
sistema antivibratório de série, que facilita seu 
manuseio mesmo em longas jornadas. Desenvolvida 
especialmente para uso em áreas florestais nos 
processos de corte, desgalhamento e traçamento.

Serra sabre a bateria de 36V, alimentada por duas 
baterias de íons de lítio de 18V, com dispositivo 
para troca rápida de lâmina. Conta com dois níveis 
de velocidade eletrônica, ajuste de sapata sem 
necessidade de ferramenta, iluminação de trabalho 
por LED e gancho lateral, além de velocidade 
variável no gatilho e freio instantâneo. Resistente à 
água e poeira.

• 0 a 3000 golpes por minuto em alta velocidade;
• 0 a 2300 golpes por minuto em velocidade 

baixa;
• Capacidade de corte máxima de 255mm em 

madeira e 130mm em tubos;
• Alcance do golpe de 32mm e peso de 4kg com 

as baterias acopladas.

O cortador de corrente diamantada a gasolina K970 
Chain da Husqvarna alcança uma profundidade de 
corte único, de até 39cm. Adicionalmente, pode 
fazer aberturas muito pequenas, como de 11 x 
11cm, o que é perfeito para aberturas com formatos 
irregulares. Ideal para o corte de pequenos ajustes 
em aberturas de portas e janelas sem que haja 
sobra nos cantos.

Desenvolvido para cortar materiais duros e sólidos. 
Comando de controle com design novo, ainda 
mais ergonômico e com aderência otimizada. 
Tecnologia CORE: mais rápida, segura e fácil.

Abertura Força de Corte Peso
230 mm 113/12,5 kN/t 19,1kg

Abertura Força de Corte Peso
25 mm 193/19,5 kN/t 6,8kg

ESPECIFICAÇÃO
Cilindrada 96,3 cm³
Potência 5.2 kW
Comp. Sabre 
min-máx

71,12 cm

Peso 7,9 kg

2 baterias de 18V (36V) – 5,0Ah + 
carregador rápido bivolt

Kit Arrombamento Capa de chuva impermeável 

Projetado para entrada forçada rápida e com 
penetração. Com ferramentas de mão que 
permitem a abertura de fechaduras e portas em 
segundos e podem facilmente, dentro de alguns 
minutos, atravessar paredes de tijolos e blocos de 
concreto.

O conjunto de nylon CUSTOM é desenvolvido para 
atender as mais rígidas normas de segurança. 
Confeccionado em nylon 0,20mm, proporciona 
conforto, resistência e durabilidade.

Gancho Crock GanchoPinção Laço Cambão

Microfone de mão para 
rádio HT C-C550

Microfone para rádio 
C-C400

Microfone para rádio 
C-C500

Fone de Ouvido HC-1 
para Capacete

Rádio comunicador que pode ser usado 
sozinho ou como push-to-talk para os fones 
de ouvido clássicos da Savox.

À prova de poeira e resistente quando 
submerso em água (IP 67).

Microfone com alto-falante remoto, robusto 
e confiável. Unidade PPT para condições 
adversas.

Equipamento resistente à poeira; pode ser 
submerso na água até 1m (IP 67).

Unidade push-to-talk designada para 
uso dispensando as mãos. Oferece 
comunicação fácil e confiável para 
profissionais que precisam de equipamentos 
duráveis e operam em condições adversas.

Rádio comunicador que pode ser usado 
sozinho ou como push-to-talk para os fones 
de ouvido clássicos da Savox.

À prova de poeira e resistente quando 
submerso em água (IP 67).
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RESGATE 
VEICULAR

CORTADORAS HIDRÁULICAS 

INCLINADAS

Cortadoras da nova linha 5000 da Holmatro, desenvolvidas com base nas novas tecnologias 
das latarias dos carros: mais do que aumento de força de corte teórica, o design inteligente 

das ferramentas permite o melhor desempenho de corte.

CU 5040CU 5030 CL

CU 5050i CU 5060i

CU 5030i CL CU 5040i

CU 5050 CU 5060

Mini Cortadora CU 4007
NFPA Força de Corte kN/t Peso kg

CU5030 CL A6 B5 C6 D6 E6 579/59 9,5
CU 5040 A7 B7 C6 D7 E8 794/81 13,1
CU 5050 A8 B8 C9 D9 E9 1412/144 15,9
CU 5060 A9 B9 C9 D9 E9 1793/182,8 19,6
CU 5030i CL A6 B5 C6 D6 E6 579/56 9,5
CU 5040i A7 B7 C6 D7 E8 764/77,9 13,2
CU 5050i A8 B8 C7 D9 E9 1389/141,6 15,9
CU 5060i A9 B9 C9 D9 E9 1765/180 19,8
Mini  Cortadora 
CU 4007

A4 B3 C2 D4 E4 220/22,4 3,8
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ACESSÓRIOS

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

SP 5240SP 5240 CL

SP 5250

SP 5280

SP 5260

Tração Corrente de Tração Pontas de Corte

Kit de Corrente de Tração

Kit Separação/Tração

Kit Corte/Separação/Tração

Os acessórios também podem ser utilizados nas 
ferramentas combinadas.

Distância de 
Separação mm

Força Máx. de 
Abertura kN/t

Peso kg

SP 5240 CL 510 131/13,4 9,6
SP 5240 725 280/28,6 14,6
SP 5250 725 366/37,3 15,9
SP 5260 822 522/53,2 19,6
SP 5280 662 463/47,2 19,4

COMBINADAS HIDRÁULICAS

CILINDROS TELESCÓPICOS

Ferramentas para corte, separação e esmagamento, leves e de fácil transporte. Abrangem 
uma grande variedade de operações, desde intervenções rápidas em resgate veicular a 

buscas e resgates em estruturas colapsadas (BREC).

Cilindros utilizados para acesso a veículos e estruturas colapsadas. Versões disponíveis 
com pistão simples ou duplo. Possuem ponteira de laser integrada.

CT 5111

TR 5340

CT 4120 C

XR 4360 C

CT 4150 C

TR 5350

CT 5160

CT 5117

TR 5370

Força de 
Corte kN/t

Separação 
mm

Força Máx. de 
Separação kN/t

Peso 
kg

CT 4120 247/25,2 268 220/22,4 8,7
CT 4150 380/38,7 360 211/21,5 14,2
CT 5111 206/21 281 457/46,6 8
CT 5117 204/20,8 431 54/5,5 8,6
CT 5160 929/94,7 468 1367/139,4 17,6

Peso 
(kg)

Força 1° Etapa 
(kN/t)

Força 2° Etapa 
(kN/t)

Comprimento
Recolhido (mm)

Comprimento
Estendido (mm)

Pistões

XR 4360 13,6 100/10,2 625 1275 1
TR 5340 9,2 217/22,1 101/10,3 335 610 2
TR 5350 14,6 217/22,1 101/10,3 533 1285 2
TR 5370 16,9 231/23,6 111/11.3 635 1510 2
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Cilindros utilizados para acesso a veículos e estruturas colapsadas por meio de técnicas 
como ostras e vela. Versões disponíveis com pistão simples ou duplo.

RA 4322 CRA 4321 C

RA 4331 C

RA 5311 CL

RA 5315 CL

RA 5313 CL

RA 4332 C

HRS 22 Cross Suport HRS 22 NCT

ACESSÓRIOS PARA CILINDRO

Peso(kg) Força 1° Etapa (kN/t) Comp. Recolhido (mm) Comp.Estendido (mm) Pistões
RA 4321 C 11,1 161/16,4 512 762 1
RA 4322 C 15,4 161/16,4 745 1225 2
RA 4331 C 12,6 161/16,4 612 962 1
RA 4332 C 18,3 161/16,4 945 1625 2
RA 5311 CL 6,4 100/10,2 320 470 1
RA 5313 CL 7,8 100/10,2 415 665 1
RA 5315 CL 9,8 100/10,2 567 967 1

Dimensões (mm) Carga Máx. (t) Peso (kg)
HRS 22 400 x 106 x 240 24 7,7
HRS 22 NCT 450 x 280 x 150 24 14,9

FERRAMENTAS A BATERIA
Baterias com elevada capacidade para grandes operações, taxa de descarga reduzida 
e sem consumo de energia em velocidade de marcha lenta. Recarregadas 100% em 60 
minutos, com sistema fácil de encaixe/desencaixe no topo que permite substituí-las com 

apenas uma mão e em poucos segundos
CORTADORAS

GCU 5040GCU 5030 CL

GCU 5050i GCU 5060i

GCU 5030i CL GCU 5040i

GCU 5050 GCU 5060

INCLINADAS

NFPA Força de Corte (kN/t) Peso (kg)
GCU5030 CL A6 B5 C6 D6 E6 579/59 14,1
GCU5030i CL A6 B5 C6 D6 E6 249/56 14,2
GCU 5040 A7 B7 C6 D7 E8 794/81 17,8
GCU 5040i A7 B7 C6 D7 E8 764/77,9 18
GCU 5050 A8 B8 C7 D9 E9 1412/144 20,4
GCU 5050i A8 B8 C7 D9 E9 1389/141,6 20,6
GCU 5060 A9 B9 C9 D9 E9 1793/182,8 24,3
GCU 5060i A9 B9 C9 D9 E9 1765/180 24,4
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ALARGADORAS

COMBINADAS

GSP 5240GSP 5240 CL

GSP 5250 GSP 5260

GCT 5111GCT 4120

GCT 4150

GCT 5160

GCT 5117

Distância de 
Separação (mm)

Força Máx. de 
Abertura (kN/t)

Peso 
(kg)

GSP 5240 CL 510 131/13,4 14,4
GSP 5240 725 280/28,6 19,3
GSP 5250 725 366/37,3 20,7
GSP 5260 822 522/53,2 25,7

Força de 
Corte (kN/t)

Separação 
(mm)

Força Máx. de 
Separação (kN/t)

Peso 
(kg)

GCT 4120 247 / 25.2 268 27 / 2.8 14,6
GCT 4150 380/38,7 360 211/21,5 19,6
GCT 5111 206/21 281 457/46,6 13,7
GCT 5117 204/20,8 431 54/5,5 14,4
GCT 5160 929/94,7 468 1367/139,4 23,3

CILINDROS

GRA 4331

HCT 5111

GRA 4321

HCT 4120

GTR 5340

HPW 4624

GTR 5350

HCT 5117

FERRAMENTAS MANUAIS
Ferramentas para corte, separação e esmagamento. Leves e de fácil transporte. Seu 
acionamento manual facilita intervenções rápidas em resgate veicular e a busca e resgate 
em estruturas colapsadas (BREC), além de serem adequadas para utilização subaquática.

Peso (kg) Força 1° 
Etapa (kN/t)

Força 2° 
Etapa (kN/t)

Comprimento 
Recolhido (mm)

Comprimento 
Estendido (mm)

Pistões

GRA 4321 18,4 161/16,4 593 843 1
GRA 4331 19,9 161/16,4 691 1041 1
GTR 5340 176 217/22,1 101/10.3 335 610 2
GTR 5350 24,6 217/22,1 101/10.3 560 1285 2
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SR 20 PC2

SR 40 PC4

SR 10 PC1

SR 40 PC2

SPU 16 DPU 31

MOTOBOMBAS - LINHA SPIDER

MOTOBOMBAS - LINHA PU

Equipamentos com tecnologia de motobomba de três estágios. Fluxo/velocidade mais 
elevado na segunda fase para operações de resgate mais rápidas; fluxo/velocidade mais 
baixo na terceira fase para um maior controle das ferramentas. Leves e de fácil transporte.

Motobomba a bateria com duração de 90 minutos durante os desencarceramentos de 
veículos comuns, e 45 minutos em utilização contínua para separação/corte com 1 saída. 

E motobomba a gasolina duo, com 2 conexões de ferramentas.

Potência 
(HP)

Estágios Pressão de 
Trabalho (bar)

Capacidade 
de Ferramentas

Peso
(kg)

SR 10 PC1 2,1 3 720 1 14,5
SR 20 PC2 3,0 3 720 2 22,7
SR 40 PC2 5,5 3 720 2 37,3
SR 40 PC4 5,5 3 720 4 45,8

Potência 
(HP)

Motor Pressão de 
Trabalho (bar)

Capacidade de 
Ferramentas

Peso
(kg)

SPU 16 BC Bateria 720 1 17,4
SPU 16 PC 2,1 Combustão 720 1 16,7
DPU 31 PC 3,5 Combustão 720 2 24,9

BOMBAS - LINHAS MANUAL
E PNEUMÁTICA

Bombas leves e compactas para ferramentas de acionamento simples. Dispõem de alça 
reforçada com fibra de vidro, apresentando manuseio suave e antiderrapante. Possuem 

indicador do nível de óleo e funil integrado para enchimento de óleo.
PA 18 F 2 CPA 09 H 2 C

HTT 1800 UC AHS 1400 - Pneumática

Estágios Operação Capacidade
de Óleo (cc)

Peso 
(kg)

PA 09 H 2 C 2 Manual 900 4,9
PA 18 F 2 C 2 Pedal 1800 8,5
HTT 1800 UC 3 Manual 1800 17,2
AHS 1400 (8 bar) - Pneumática 1400 6,9

Plataforma de Resgate Mangueiras Core

Plataforma especialmente desenhada para 
operações de resgate veicular, proporcionando 
suporte e melhor acesso ao bombeiro. Extremamente 
robusta e fabricada completamente em alumínio 
altamente durável. Capaz de suportar até 500kg. 
Possui revestimento antideslizante, seguro mesmo 
em operações com chuva, além de guarda-corpo 
em um dos lados e pés antideslizantes.

• Ajuste de 250mm em cada perna.
• Tamanho da plataforma: 1800 x 800mm.
• Dimensões para transporte (CxLxA): 950 x 1950 x 320mm.
• Peso: 44kg
• Certificação: DIN 14830

Mangueiras em conformidade com a Norma 
NFPA/EN, do tipo coaxial, com linha de pressão 
reforçada em para-aramida e retorno nas próprias 
mangueiras. Contam com conector de engate 
rápido e travamento automático. Disponíveis nas 
cores laranja, verde, azul e preto, e também com 
carretéis. Tamanhos: 5,10 e 15m.

COMPLEMENTARES
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Acessórios

Unidade de Controle HDC 12 Conjunto de Comandos de Ar

• Pressão Máx. de Trabalho: 12bar
• Peso: 1,7kg
• Dimensão: 270 x 164 x 53mm
• Certificação: EN 13731

Mala de transporte/armazenamento sintética 
com unidade de controle, mangueiras, 
mangueiras de fecho, redutor de pressão, 
adaptador de ar e peça de conexão para 
cilindro de ar de 300bar. Tudo o que é preciso 
para operar as suas almofadas de elevação de 
12bar/174psi.

ALMOFADAS PNEUMÁTICAS
Almofadas pneumáticas confeccionadas em borracha, reforçadas com três lâminas de 
aramida, leves, totalmente flexíveis e antiderrapantes. Em caso de uso de duas almofadas, 
elas são intertraváveis, possibilitando maior aderência às superfícies. De fácil inserção, 

tanto na posição horizontal quanto na vertical.

Com mais 50% de capacidade de elevação (em 
relação ao modelo antigo): obtenha mais potência 
de sua almofada de elevação ou utilize um modelo 
menor e mais leve para realizar o trabalho.

Podem ser utilizadas para resgates veicular e terrestre.

Modelo Capacidade
de Carga (ton)

Altura Máxima 
(mm)

Espessura 
(mm)

Volume
de ar (L)

Peso 
(kg)

Dimensões
CxL (mm)

HBL 2 2,1 94 22 9,6 0,7 200 x 160
HBL 6 5,6 141 22 26,4 1,6 285 x 245
HBL 8 8,4 179 22 40 2,1 335 x 295
HBL 11 11,2 207 25 64,8 3,2 403 x 325
HBL 16 15,8 236 25 104,4 4,5 467 x 390
HBL 21 21,4 266 25 161 5,6 517 x 440
HBL 31 31,2 321 27 286 8,6 608x 530
HBL 38 37,7 352 27 438 10 662 x 585
HBL 53 53 411 27 692 15 767 x 690
HBL 63 63,2 456 27 884 17 827 x 750
HBL 85 87,2 550 27 1415 23 948 x 870
HBL 96 95,9 565 27 1619 25 987 x 910

ESCORAMENTOS
Equipamentos e produtos utilizados para estabilização imediata de veículos, possibilitando 

acesso e segurança para socorristas e vítimas.

Conjunto de Estabilização V-Strut
Para estabilização imediata e segura de veículos, 
com gancho para encaixe rápido e sistema de 
carretel para correia tensionadora. Leve, possui 
cabeça aderente e placa de base adaptável ao 
piso. Sem peças soltas, para evitar sua perda.

Especificações
Dimensões 1080 x 149 x 210 mm
Peso 7,9 kg
Carga Máxima 16/1,6 kN/t

Sistema de Blocos e Calços

Calço Metálico Ajustável

Conjunto A Conjunto B

Desenvolvido para uso em técnicas de resgate, fabricado em polietileno reciclado. 
Não absorvente, totalmente resistente à água e óleo. Leve, flutua sobre a água, 
empilhável, antiderrapante e, ainda, com um design exclusivo para a superfície 
aplicada. Pode ser utilizado em estruturas colapsadas.

Composto de Dimensões mm Peso kg
2 calços escalonados 755 x 95 x 270 6,3
2 cunhas pequenas 230 x 75 x 75 0,5
2 cunhas grandes 230 x 150 x 75 1,0

Composto de Dimensões mm Peso kg
2 cunhas pequenas 230 x 75 x 75 0,5
2 cunhas grandes 230 x 150 x 75 1,0
2 blocos P intertraváveis 230 x 230 x 25 1,0
2 blocos M intertraváveis 230 x 230 x 50 2,0
2 blocos G intertraváveis 230 x 230 x 75 3,0

Material Dimensões mm
Aço 100 x 80 x 600

100 x 80 x 800
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Equipamentos complementares e essenciais em operações de resgate veicular, que 
trazem agilidade à operação, bem como conforto e segurança para vítimas e socorristas.

Mantas de Proteção

Mini Halligan

Safety Pen

Prancha de Proteção

Lágrima da Vida

Joelheira e Cotoveleira

Bolsa de Acessórios para Resgate

Conjunto de Remoção de
Para-brisa Veicular

Protetor de Airbag Secunet

Contém: esvaziador de pneu; cortador de cinto de 
segurança; ferramentas para remoção da guarnição 
do veículo; quebrador de vidro; trena flexível de aço; 
mini halligan; marcador; lanterna LED; minicortador; 
alça para uso na cintura ou coxa.

Conjunto composto de bolsa de transporte, óculos 
de proteção, dois copos de sucção, martelo com 
ponta quebra vidro e lâmina de corte. A lâmina 
pode ser utilizada com qualquer furadeira elétrica 
disponível no mercado; uma vez realizado o encaixe, 
possui rotação 360° sem risco de deslize.

Utilizado para neutralizar a expansão do balão de 
airbag durante o procedimento de resgate caso o 
dispositivo seja acionado acidentalmente. Possui 
instalação simples e é compatível com todos os 
modelos de veículos comerciais ou de passageiros. 
Inclui caixa sintética para acondicionamento.

Res-q-me

LUVAS
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Luva Krig - Resgate e Rapel Luva SDX2 - Resgate Terrestre

Luva SDXC - Resgate Veicular

Luva para segurança e rapel, indicada para 
trabalhos e resgates em altura. Desenvolvida de 
modo a oferecer grande resistência ao desgaste e 
extremo conforto ao usuário.

Luva de uso industrial para proteção contra riscos 
mecânicos. Desenvolvida para indústria de óleo e 
gás. Indicada para atividades de resgate terrestre.

Luva de uso industrial para proteção contra riscos 
mecânicos. Palma resistente ao corte. Indicado para 
atividades de resgate veicular e extricação.

Certificações:
• CA 40305
• EN-420
• EN-388

Resistência à abrasão

Resistência à perfuração 
por punção
Resistência a rasgos
Resistência a corte 
por lâmina

= Leia o manual

4 2 4 2

Certificações:
• CA 40067
• EN-388
• EN-420

Resistência à abrasão

Resistência à perfuração 
por punção
Resistência a rasgos
Resistência a corte 
por lâmina

= Leia o manual

4 2 4 2

Certificações:
• CA 33319
• EN-388
• EN-420

Resistência a corte
por lâmina
Resistência a abrasão

Resistência a perfuração
por punção
Resistência a rasgos

Luva Motosserrista Luva Para Rapel

Luva para segurança e rapel, indicada para 
trabalhos e resgates em altura. Fabricada de modo 
a oferecer grande resistência ao desgaste e extremo 
conforto ao usuário.

Certificações: CA 39750, EN 388, EN 420.

Luva de segurança para utilização de motosserras. 
Conta com elástico no dorso, garantindo firmeza. 
Modelo mitene, mão esquerda com dois dedos e 
mão direita com três.

LUVAS HOLIK

Luva Combate a Incêndio HJ700BO

Luva Resgate Penélope Plus

Luva Combate a Incêndio Multiuso

Luva de Combate a Incêndio produzida com couro 
vaqueta, protegendo o usuário contra agentes 
térmicos e chamas de até 250°C. Utilizada por 
bombeiros e brigadistas em operações de combate 
a incêndio.

Certificações: CA 20.659, EN 659.

Luva com alta resistência a riscos mecânicos, 
respirabilidade, sensibilidade e flexibilidade. Ajuste e 
corte confortáveis.

Certificação: EN 388:2003.

Luva para bombeiros e brigadistas, resistente ao 
corte, à abrasão e a temperaturas de até 250°C. 
Produzida em malha de para-aramida e couro 
vaqueta.

Certificações: CA 28.099, EN 388, EN 420, EN 407.

Luva com alta resistência a riscos mecânicos, 
respirabilidade, sensibilidade e flexibilidade. Reforço 
anatomicamente dividido na área da palma.

Certificações: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003.

Luva de Extricação Holmatro

Luva para resgate veicular de alta qualidade, com 
reforço da palma e resistência ao corte. Apresenta 
o mais alto nível de proteção disponível na indústria.

Certificação: EN 388:2003.

Resistência à abrasão

Resistência à perfuração 
por punção
Resistência a rasgos
Resistência a corte 
por lâmina

= Leia o manual

4 5 4 1

Resistência à abrasão

Resistência à perfuração 
por punção
Resistência a rasgos
Resistência a corte 
por lâmina

= Leia o manual

4 5 4 3

Resistência à abrasão

Resistência à perfuração 
por punção
Resistência a rasgos
Resistência a corte 
por lâmina

= Leia o manual

4 5 4 4

Luva Resgate Lesley Plus
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Material externo: dorso de Nomex® combinado com 
revestimento cerâmico. Reforço HiPro® - Proteção 
escondida com estrutura especial de reforço interno. 
Alta proteção contra calor radiante  (58,5s). Oferece 
absorção de choques mecânicos. Palma: tecido de 
malha Kevlar® com revestimento de silicone.

Certificações: CSN EN 659:2004 + A1:2008.

Luva de neoprene 3mm, que deixa a mão seca e 
oferece uma barreira térmica. A palma e os dedos 
são constituídos de material de aramida super-
resistente, que fornece aderência para o manuseio 
de cabos e outros trabalhos físicos exigentes. Os 
dedos são pré-curvados para aliviar a fadiga da 
mão enquanto agarra materiais como pás e cordas.

Material externo: dorso de PBI® Matrix. Palma: tecido 
de malha Kevlar® com revestimento de silicone. 
Sistema especial de reforço com revestimento de 
silicone e enchimento para absorção de choques 
mecânicos Kevlar® na ponta dos dedos. Camada 
intermediária: aramida não tecida. Membrana: 
Porelle® FR. Forro: aramida com gramatura 
aumentada.

Certificações: CSN EN 659:2004 + A1:2008.

Material externo: dorso de PBI® Matrix. Palma: tecido 
de malha Kevlar® com revestimento de silicone. 
Sistema especial de reforço com revestimento de 
silicone e enchimento para absorção de choques 
mecânicos Kevlar® na ponta dos dedos. Camada 
intermediária: aramida não tecida. Membrana: 
Porelle® FR. Forro: aramida com gramatura 
aumentada.

Certificações: CSN EN 659:2004 + A1:2008.

Material externo: couro de vaca especialmente 
tratado, resistente ao calor, à água e à abrasão. 
Camada intermediária: aramida não tecida; sem 
membrana. Forro: 100% algodão. Pulseira: malha 
viscose FR.

Certificações: EN 659:2004 + A1:2008.

Luva de Resgate Aquático

Luva Incêndio Tiffany Basic

Luva Incêndio Harley

Luva Incêndio Karla

Luva Incêndio Maris Basic

RESGATE 
AQUÁTICO
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Colete Equilibrador ENVIRO-PRO

Colete Auxiliar de 
Flutuação

Camisa Protection 
Bombeiros

Colete de Resgate 
Aquático Ápice

Macacão Bombeiros 
Refletiva

Colete de Resgate 
Aquático Universal

Macacão Bombeiros 
Monoshort

Projetado e desenvolvido 
especificamente para 
mergulhadores de segurança 
pública e situações de água 
contaminada. Testado com 
combustível de jato, gasolina, 
diesel e MEK, sem apresentar 
qualquer dano ou separação de 
tecido. Este produto é aprovado 
para utilização pela NOAA 
(Administração Oceânica e 
Atmosférica Nacional).

Especificação
Resistente À água contaminada 

– Antimicrobiano e 
Antibacteriano

Possui Exclusivo sistema MOLLE 
incluído

Anéis em D reforçados
Material Feito em poliuretano 400 

denier Nylon com duplo 
reforço

Características Lastros de 5,4kg, com 
liberação rápida e  
elevação de 18kg

EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS
Célula de Ar

Desenvolvida e testada por mergulhadores 
técnicos. Produzida em Cordura 1680D (parte 
externa) e 420 nylon (parte interna). O design LX 
também inclui um sistema de retração interna de 
360 graus.

Especificação
Material Parte exterior construída com 

1680D Cordura laminado de alta 
densidade; Parte interna construída 
em Nylon 420; Cotovelo centralizado 
para evitar a interferência da válvula 
do tanque/regulador; Válvula de 
alívio localizada na parte inferior 
esquerda.

Célula Única S25 LX
Capacidade: 11kg

Célula Dupla C60 LX
Capacidade: 27kg

Roupa Seca Extreme Sar

Roupa Seca Viking Haztech

A Roupa Seca Extreme Sar Alta Visibilidade 
é impermeável, respirável e construída 
para máxima durabilidade. Projetado 
especificamente para o segmento de 
resgate, respirável, impermeável e de 320 
denier, seu tecido TriTon™ é capaz de 
suportar anos de uso.

O assento, cotovelos e joelhos são reforçados 
pelo material externo Cordura®, conferindo 
maior resistência e proteção robusta a áreas 
de alto desgaste.

Vestimenta desenvolvida para proteger 
o usuário contra micro-organismos 
encontrados em águas poluídas. 

Confeccionada em uma só peça, trata-se 
de vestimenta integral. Confeccionada em 
poliuretano termoplástico na cor vermelha, 
com reforços em poliamida preta nas áreas 
dos ombros, cotovelos e joelhos. As costuras 
do traje são seladas para maior proteção.
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Estágio DCX

Conjunto Máscara 
e Snorkel Scura

Cilindro de Mergulho

Meia de Mergulho 
Neoprene

Sapatilha Aquática

Regulador de Segundo
Estágio 200LX

Sua vedação ambiental impede a corrosão interna, 
entrada de contaminantes e gelo no regulador. 
Projetado para suportar o rigoroso padrão CE para 
desempenho em águas frias, este regulador possui 
revestimento em PVD e desempenho superior 
garantido. Dispõe de 2 portas de alta pressão e 5 
de baixa pressão para o melhor roteamento da 
mangueira, sendo que a 5ª porta de baixa pressão 
permite montagens laterais ou de cilindros duplos.

Sua válvula de demanda reversível pode ser 
convertida da configuração de destro para canhoto 
sem uso de ferramentas. O botão de inalação 
ajustável permite que o mergulhador personalize o 
esforço de inalação. Possui interruptor dive/pré-dive 
ajustável e canais de exaustão ergonômicos que 
borbulham fora do campo de visão e reduzem o 
esforço de exaustão. Bocal ortodôntico melhorado, 
com abas de cores duplas. Mangueira trançada 
MiFlex®, com opções Din/Yoke disponíveis. Utilizado 
com o regulador de primeiro estágio DCX 1st.

Nadadeira Rescue Nadadeira Gaia

Nadadeira Flexxa

Nadadeira desenvolvida especialmente para 
guarda-vidas, agilizando o resgate das vítimas de 
afogamento. Produzida 100% de borracha, conta 
com solado antiderrapante para maior firmeza e 
agilidade nos movimentos.

Possui design moderno que facilita a propulsão, 
deixando os movimentos bem mais naturais. Sua 
sapata aberta reduz a tensão no tornozelo. Atende a 
diversos tamanhos e é muito fácil de tirar.

Oferece 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 para usuários totalmente 
equipados.

Prancha Motorizada de Resgate

Seu motor utiliza como fonte de energia baterias 
que duram, no mínimo, de 400 a 800 ciclos. O tempo 
de duração da carga pode ser de 2 horas de uso 
intercalado, mas quando usada em uma operação 
contínua pode durar 35 minutos. A recarga do 
motor leva em torno de 3 horas.

Especificação
Material Espuma EPS, fibra de vidro e 

resina epóxi
Velocidade 8 a 16 km/h, dependendo das 

ondas

Prancha de Resgate Sled Prancha de Resgate Inflável

Pranchão de Salvamento

Confeccionada em poliestireno expandido (isopor 
p3) e compensado naval com espessura de 80mm 
contornando toda prancha, com revestimento de 
resina epóxi e três camadas de tecido de fibra de 
vidro. Possui cinta de segurança ajustável para 
fixação da vítima.

Pranchão de salvamento tipo longboard para operações de 
bombeiros, resgatistas e salva-vidas em atividades de resgate, 
busca e salvamento.

Dimensões: 2440 x 586 x 76mm.
Material: blocos Teccel de primeira qualidade, laminação de 
poliéster, com tecido importado JPS 6oz, pintura básica, quilhas 
de encaixe similar FCS e alças para salvamento (4).

Especificação
Possui Logo personalisado 
Dimensões 1500 x 800 x 20 mm
Peso 18 kg

Certificada por laboratório independente (TUV), é 
dedicada a operações de resgate e salvamento, 
com uma câmara de ar extra para garantir 
flutuabilidade de outra vítima. Mesmo havendo furo 
em uma das câmaras, a prancha não afundará.

Volume de Ar Capacidade de transporte
315 L até 200kg
Largura da Calda Dimensões (CxLxE): 
40,6 cm 365,8 x 71 x 15,28 cm
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Sistema de Comunicação Subaquática sem Fio Buddyphone

Equipamentos com novas tecnologias aplicadas em resgates aquáticos, proporcionando 
agilidade e segurança.

Sistema de Comunicação Subaquática sem Fio 
Buddyphone. Utilizado em operações aquáticas de 
busca e salvamento. Composto por 2 máscaras tipo 
fullface modelo Guardian, 2 transmissores portáteis 
modelo Buddyphone e 1 estação transmissora para 
superfície modelo SP100D-2.

Equipamento ideal para uso recreativo e/ou 
profissional, garantindo aos usuários comunicação 
de qualidade com preço acessível. Indicado para: 
equipes de resgate, mergulhadores profissionais, 
escolas de mergulho, equipes de gravação e 
mergulho de aventura. Permite comunicação em 
até 2 canais diferentes, com alcance nominal de 
500 metros.

Transmissor portátil Buddyphone

Possui 2 canais de comunicação e alcance nominal 
de 500 metros. Seu menu possui operação por voz, 
não havendo interruptor/botão em seu corpo. 
Utiliza bateria de 9V. Modos de transmissão: PTT e 
transmissão contínua.

Acionamento automático quando em contato 
com a água. Não utiliza bateria quando fora de 
operação. Profundidade máxima de uso: 40 metros 
(inclusive em água salgada). Dispõe de avisos 
sonoros para indicação de bateria fraca.

Máscara Fullface modelo Guardian

Estação Comunicadora SP100D-2
Testada e apta a ser utilizada em mergulhos 
com profundidade de até 50 metros. 5 pontos 
de ajuste conferem-lhe tamanho universal. O 
corpo da máscara é feito em silicone líquido de 
alta qualidade, garantindo conforto ao usuário e 
resistência ao produto. Design com duplo selamento 
em seu corpo, a fim de garantir encaixe perfeito ao 
rosto do usuário, segurança contra vazamentos e 
conforto.

Armação do visor (corpo rígido) feita em ABS de 
extrema resistência. Acompanha regulador de 
segundo estágio com encaixe personalizado (não 
podendo ser utilizado separado). Esta máscara 
possibilita o uso de equipamentos específicos para 
comunicação subaquática. Feito em policarbonato 
de alta resistência e resistente a riscos, o visor garante 
excelente campo de visibilidade.

Possui válvula especial para respiração do ar 
ambiente, ajudando na economia de ar do cilindro 
pré-mergulho. Conta com kit para equalização, 
regulador de segundo estágio e bolsa própria para 
armazenamento/transporte.

Certificação: EN 250:2000 + A1:2006.

Possui 2 canais de comunicação e painel de 
comando construído em aço inoxidável. Seu 
acionamento se dá apenas após a conexão do 
cabo transdutor e, uma vez desconectado, o 
equipamento se desliga a fim de poupar energia. 
Possui alto-falante embutido, especialmente 
desenhado para operações aquáticas, resistente 
a respingos de água e corrosão, podendo ser 
utilizado com headset e saída para gravação de 
áudio (conexão com gravador).

As baterias são armazenadas abaixo do painel 
de controle, garantindo sua durabilidade quando 
utilizadas em operações marinhas. Sinalização de 
bateria fraca através de avisos sonoros. Seu design 
permite fácil transporte e armazenagem.

Sistema de Comunicação Subaquática sem fio SS2010

Sistema para comunicação sem fio durante 
operações aquáticas de busca e salvamento. 
Composto por 2 máscaras tipo fullface modelo 
Guardian, 2 conjuntos de fone e microfone, 2 
transmissores portáteis modelo SSB-2010, 1 estação 
transmissora para superfície modelo STX-101. 
Equipamento ideal para uso profissional e de 
equipes de resgate. Permite comunicação em até 
4 canais diferentes, com alcance nominal maior 
que 1.000 metros em mar calmo.

Transmissor Portátil SSB-2010

Conjunto de fone e microfone

Fone e microfone com acionamento PPT (aperte 
para falar), especialmente desenhados para ter 
encaixe perfeito e resistência à pressão. Fones de 
150-ohm com capas protetoras (não interferem 
no uso). Microfone com anulação de ruído, 
qualidade de estúdio, resistente à água salgada 
e à pressão.

Estação Comunicadora STX 101
Possui 4 canais de comunicação e painel de comando 
construído em aço inoxidável. Seu acionamento só 
se dá após a conexão do cabo transdutor. Uma vez 
desconectado, o equipamento se desliga a fim de poupar 
energia.

Autonomia mínima de 8 horas. Possui alto-falante embutido, 
desenhado especialmente para operações aquáticas, 
resistente a respingos de água e corrosão, podendo ser 
utilizado com headset. Aceita trabalhar com qualquer 
gravador no mercado e dispõe de conexão através de 
entrada fêmea RCA.

Máscara tipo Fullface modelo Spectrum
Primeira máscara tipo fullface do mercado que 
permite aos mergulhadores usar seus próprios 
reguladores de segundo estágio, eliminando o 
alto custo associado às máscaras tipo fullface 
padrão. Tudo isto sem sacrificar o conforto e a 
performance.

O modelo Spectrum fornece um método 
simples para adaptar o seu próprio regulador 
à máscara, permitindo agregar algumas das 
melhores características de outras máscaras 
fullface.

Especificação
Certificação EN 250:2014
Características Sem cansaço do maxilar, sem 

boca seca, vedação dupla para 
um ajuste melhor e tamanho 
único, arnês de cabeça de cinco 
pontos e possibilidade de uso de 
acessórios para comunicações 
claras.
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Produtos e acessórios para complementação e auxílio em resgates aquáticos, 
proporcionando agilidade, conforto e segurança.

Bolsa Tuff  SacksBolsa Outfitter Dry Bag
Bolsa Bill’s Bag Dry
65 L e 110L

Faca de Mergulho 
Captain Rescue

Faca de Mergulho 
Titânio

Faca de Mergulho 
Pilot – Água Doce

Faca para Corte 
de Linha em “Z”

Saco de Resgate 
Aquático Pro Compact 
Rescue

Saco de Resgate 
Aquático NFPA Rope 
Rescue

Saco de Resgate 
Aquático Standard 
Rescue

Bolsa Armazenamento Estanque
Saco de Arremesso de Corda

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

Saco de resgate para salvamento aquático, 
confeccionado em poliamida, com cor 
predominantemente amarela ou laranja. Possui 
alça para lançamento, fita refletiva (no corpo 
do saco) e tela para escoamento rápido da 
água. Sua espuma flutuadora, com 20m de corda 
flutuante em polipropileno de 9mm e cor visível 
predominantemente amarela, tem carga de ruptura 
de 10kN. Peso: entre 950g e 1.100g.

Flutuador

Dispositivo de salvamento 
versátil e leve. Pode ser usado 
também como boia salva 
vidas, mantendo a vítima em 
segurança sobre a superfície 
da água. Permite ao salva-
vidas nadar enquanto puxa a 
vítima com segurança.

Linha de compressores de alta pressão para ar respirável. Modelos compactos e de fácil 
transporte devido ao seu baixo peso, que permitem que a operação seja feita em locais de 

difícil acesso.

COMPRESSORES PORTÁTEIS

Compressores a Gasolina - Linha Pacific EG

Compressores Elétricos - Linha Pacific E

Compressores com pressão da válvula de 
segurança de 225-330bar, motor a gasolina de 
3 ou 4 estágios e sistema de filtração PAC 1.
Certificação EN 12021.

Compressores com pressão da válvula de 
segurança de 225-330bar, motor elétrico de 
3 ou 4 estágios e sistema de filtração PAC 1.
Certificação EN 12021.

Compressores com pressão da válvula de segurança de 
225-330bar, motor elétrico ou a gasolina de 4 estágios e 
velocidade de 2.100rpm. Sistema de filtração ATL com 
válvula de manutenção. Certificação EN 12021.

C. Pacific EG 23 EG 27 EG 30 EG 35
Vazão (l/min) 230 270 300 350
Velocidade (rpm) 1350 1550 1450 1550
Potência (Kw) 6,7 6,7 10 10
Peso (kg) 113 113 123 128

C. Pacific E 16 E 23 E 27 E 30 E 35
Vazão (l/min) 160 230 270 300 350
Velocidade (rpm) 1350 1350 1550 1450 1550
Potência (Kw) 3 4 5,5 5,5 7,5
Peso (kg) 108 108 118 118 123

Compressores Elétricos (P) e a Gasolina (G) - Linha Atlantic

C Atlantic P 60 P 100/1 P 100/3 G
Vazão (l/min) 60 100 100 100
Tipo de Motor Elétrico

monofásico
Elétrico
monofásico

Elétrico
trifásico

Combustão
gasolina

Potência (Kw) 1,5 3 3 4,2
Peso (kg) 39,5 42 42 42
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Linha de SIDESCAN StarFish
Oferece soluções de busca com sonar rebocado de alta resolução, portabilidade e baixo custo.

StarFish 450F

Nosso sistema de sonar de nível 
de entrada, combinando a 
operação de 450kHz com uma 
largura de feixe horizontal de 1,7°.

Nosso sistema mais popular, 
combinando a operação de 
450kHz com uma largura de feixe 
horizontal de 0,8° para maior 
definição.

StarFish 452F

Nosso sistema de mais alta 
definição, combinando a 
operação de 1MHz chirped com 
uma largura de feixe horizontal 
de 0,3°, comumente usada em 
aplicativos de busca e resgate.

StarFish 990F 

Especificação
Modelo Frequência Alcance Feixe Cabo
450 F 450 kHz Até 100 m 

por canal
1,7° horiz.
60° vert.

20m

452F 450 kHz Até 100 m 
por canal

0,8° horiz.
60° vert.

20 ou 50m

990F 1 MHz Até 35 m 
por canal

0,3º horiz.
60° vert.

20 ou 50m

LIFTBAG – Levantador de Peso Submerso

• Versáteis e fáceis de usar, estes sacos de elevação 
em forma de paraquedas de fundo aberto, com um 
único ponto de fixação, são essenciais nas operações 
de construção, salvamento pesado e leve e muitas 
tarefas offshore;

• Estresse distribuído uniformemente sobre a superfície 
do tecido;

• Cada saco de elevação é testado antes do envio.

Tecido:
Uretano revestido de nylon e costuras soldadas por RF 
(rádio frequência) – alta resistência à abrasão, à maioria 
dos petroquímicos e aos raios UV. Possui baixos requisitos 
de manutenção e é fácil de limpar.

Fácil de usar:
• Válvula de despejo de pistão: controle de ar com 

botão na parte superior do saco e cordão na parte 
inferior. Basta ventilar o ar de cima, ao lado ou 
abaixo do saco de elevação para obter a taxa de 
subida desejada, bem como a porta de inflação NPT 
de 1/4”;

• Cargas de 2 toneladas: várias correias de elevação 
de nylon costuradas diretamente ao fundo do saco 
de elevação, que carrega a carga e fornece uma 
relação de trabalho segura de 6:1;

• Cargas a partir de 2 toneladas: projetado com um 
arnês de elevação de nylon resistente e substituível 
fabricado na pele do saco, que carrega a carga e 
fornece uma relação de trabalho segura de 6:1;

• Equipado com uma entrada de inflação NPT de 3/4” 
com conexão rápida e uma válvula de esfera de 
aço inoxidável de 3/4” para rápida deflação.

Modelo Capacidade 
(kg)

Diâmetro
(m)

Altura
(m)

Peso 
(kg)

PF-1000 500 0,90 1,44 7,7
PF-2000 1000 1,13 1,62 13,6
PF-4000 2000 1,38 2,41 22,7
PF-6000 3000 1,56 2,77 36,3
PF-10000 4600 1,83 2,95 47
PF-12000 5500 1,79 3,33 56,7
PF-20000 10000 2,38 4,10 86,2
PF-40000 20000 3,07 6,16 147,7
PF-70000 35000 3,69 6,77 186,9
PF-100000 48500 4,22 8,03 238

SIMULADORES 
PARA 

TREINAMENTO
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O MANEQUINS - TREINAMENTO RCP

Manequim Prompt RCP
Adulto/Infantil

Manequim Prompt RCP
Neonatal

Para prática de medidas de reanimação em 
ensino individual ou em grupo. O seletor de faixa 
etária possibilita o ajuste da profundidade da 
compressão, permitindo treinamento adulto e/
ou infantil. Peso: 2,95kg.

Produto de poliuretano celular, revestido 
com plástico de vinil macio e com textura 
bastante realista. Seu tórax alongado permite 
a compressão realista do abdômen. Oferece 
a possibilidade de inclinar a cabeça e levantar 
o pescoço para libertar as vias respiratórias. 
Disponível com ou sem console externo indicativo 
de posições corretas.

Este manequim simula o corpo de uma criança 
de aproximadamente 7 anos, apresentando 
aparência realista e pontos de referência 
anatômicos precisos, além de boca/nariz de 
uso individual com sistema de vias aéreas/
pulmão descartável e válvula de não reinserção. 
Acompanha bolsa de transporte de nylon. 
Disponível com ou sem console externo indicativo 
de posições corretas.

Destinado à prática da manobra de Heimlich 
e compressões abdominais, bem como RCP e 
respiração boca a boca. Apresenta marcações 
anatômicas realistas, de modo a facilitar o 
aprendizado de como realizar compressões 
torácicas.

Kit com 5 manequins com marcações anatômicas 
realistas, que permitem a prática da manobra de 
Heimlich e compressões abdominais, bem como 
RCP e respiração boca a boca.

Conjunto RCP PROMPT

Manequim Brad RCP Torso Manequim Brad Jr RCP Torso

MANEQUINS - TREINAMENTO 
PARA RESGATE

SIMULADORES AVANÇADOS

Manequim Corpo Inteiro 
Rescue Randy

Manequim Randy 9000

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

Manequim adulto para resgate aquático 
fabricado em plástico durável, resistente à 
ferrugem e com articulações móveis. Ao encher-
se de água, fica submerso até o pescoço. Se 
adicionado um peso de 2 a 4kg, submerge 
totalmente (os pesos não estão incluídos, 
podendo ser utilizados variados itens para tal fim, 
como, por exemplo, um tijolo).

O manequim para competições aquáticas. Suas 
conexões soldadas de tamanho único evitam 
o vazamento de água. Peso não removível. A 
localização do plugue do meio permite que 
você encha e drene o manequim para o seu 
posicionamento preciso. Peso: 7,71kg.

Feito de peças robustas de polietileno, cada 
uma delas permitindo a adição de quantidades 
variáveis de peso. A amplitude de movimento 
das articulações, incluindo a flexão da cintura, 
simula a realidade.

Manequim Adulto Resgate 
Aquático

Manequim de Treinamento 
para Competições Aquáticas

Manequim de Simulação 
Avançada Crisis

O Manequim de Simulação Avançada Crisis 
é completo e oferece diversas possibilidades 
para praticar medidas de reanimação 
cardiopulmonar avançada (ACLS – Advanced 
Cardiac Life Support). Disponível nos tamanhos 
adulto e infantil.

Simulador de Parto

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

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

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

Este kit foi concebido especialmente para a 
simulação de feridas em situações de catástrofe. 
Contém vários ferimentos por arma de fogo e 
outros ferimentos complexos.

Este kit permite a simulação de ferimentos mais 
complexos, que podem ser utilizados para 
praticar e demonstrar técnicas de bandagem e 
enfermagem avançadas.

Kit Maquiagem Básico Kit Maquiagem Multiple Casualty

Kit de Maquiagem para 
Simulação de Feridas EMT

Kit Maquiagem Militar 
Avançado de Acidente

TÁTICAS 
ESPECIAIS
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Equipamentos utilizados para cortas, tracionar e expandir.

Kit Tático de Arrombamento
Kit de arrombamento projetado para entrada forçada rápida e penetração. Contém 
ferramentas de mão que permitem a abertura de fechaduras e portas em segundos, bem 
como quebrar facilmente paredes de tijolos e blocos de concreto dentro de alguns minutos.

Abridor de Portas HDO 50 ST

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

Abridor de Portas HDO 100 ST

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

Cunha HPW 4624 ST Cunha PW 5624 C ST

Utilizada para abertura de pequenos espaços. 
Necessita de apenas 6mm para sua inserção e 
levanta 50mm para possibilitar a colocação de 
ferramentas de maior porte. Dispõe de sistema de 
válvulas de segurança, de modo a manter a carga 
suspensa em todas as circunstâncias.

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

Peça Material
1 Ponteira Aço
2 Formão Aço
3 Porca Alumínio
4 Bastão Aço
5 Punho Aço
6 Tubo Alumínio
7 Unha Aço
8 Cortador Aço
9 Garra Aço
10 Talhadeira Aço

Força de Abertura (kN/t) Peso (kg)
HDO 50 ST 47/4,8 14,7
HDO 100 ST 100/10 6,7
HPW 4624 ST 235/24 11,8
PW 5624 ST 235/24 9,5

FERRAMENTAS MULTIUSO
Equipamentos utilizados em atividades operacionais de baixo ruído para tracionar, expandir 

e alargar latarias e grades, de modo a agilizar a entrada e locomoção.

Ferramenta combinada CT 5111 ST

HCT 5111 ST Combinada Manual

HCT 4120 ST Cortadora

Ferramenta combinada CT 5117 ST

HCT 5117 ST Combinada Manual

SMC 5006 Mini Cortador Hidráulico

Desenvolvida para separar, cortar e comprimir. 
Extremamente compacta e ultraleve, é operada 
por bomba externa, com pega de transporte em 
alumínio rotativa em 360°. Disponível também na 
versão a bateria.

Equipamento desenvolvido para separar, cortar e 
comprimir. Extremamente compacto, ultraleve e 
de rápida implementação, é operado por bomba 
manual bifásica integrada para operações com 
baixo nível de ruído.

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

Ferramenta para separar, cortar e comprimir. 
Extremamente compacta, ultraleve e de rápida 
implementação, é operada por bomba manual 
bifásica integrada para operações com baixo nível 
de ruído.

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

Ferramenta para separar, cortar e comprimir. 
Extremamente compacta e ultraleve, é operada 
por bomba externa, com pega de transporte em 
alumínio rotativa em 360°. Disponível também na 
versão a bateria.

Força de
Corte (kN/t)

Força de 
Separação (kN/t)

Abertura de
Corte (mm)

Distância de 
Separação (mm)

Peso

CT 5111 ST 206/21 457/46,6 196 281 7,9
CT 5117 ST 204/20,8 54/5,5 352 431 8,6
HCT 5111 ST 206/21 457/46,6 196 281 8,7
HCT 5117 ST 204/20,8 54/5,5 352 431 9,4
HCU 4120 ST 247/25,2 220/22,4 191 268 10,8
SMC 5006 193/19,7 - 25 - 6,5



PRODUTOS E SERVIÇOS

Manual Técnico de Resgate Veicular Manutenção em desencarceradores 
e  compressores

Visitas Técnicas e Workshops Cursos de Manutenção

Treinamentos de Resgate Veicular Abrangência

Um guia completo que abrange desde a 
preparação dos equipamentos até as técnicas de 
resgate veicular. São 256 páginas com instruções 
passo a passo e excelentes imagens e diagramas. 
Uma excelente opção de estudo e consulta.

Serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em conjuntos de desencarceradores Holmatro 
e compressores de ar respiráveis, realizados em 
território brasileiro.

Visitamos mensalmente 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!

Cursos de manutenção em conjuntos de 
desencarceradores Holmatro e compressores de ar 
respirável de 1º e 2º escalões, realizados em nossa 
sede no estado de Minas Gerais.

Os treinamentos de resgate veicular fornecidos 
pela Resgatécnica capacitam regularmente várias 
equipes em todo o Brasil.

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

EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR ALTURA

COMBATE A INCÊNDIO

PRODUTOS PERIGOSOS RESGATE TERRESTRE

RESGATE VEICULAR RESGATE AQUÁTICO

SIMULADORES PARA TREINAMENTO
TÁTICAS ESPECIAIS

ESPAÇO CONFINADO

/resgatecnica /resgatecnica /resgatecnica

Cláusula de Limitação de Responsabilidades

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível 
que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A 
Resgatécnica e as seus fornecedores não podem ser responsabilizadas, 
em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades 
levadas a cabo com base neste impresso.

Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão e/ou veracidade da 
informação, deverá contactar a Resgatécnica - número de telefone:
+55 (31)3290-2300.
Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada  e/ou publicada de 
forma alguma, sem a autorização explícita da Resgatécnica.

Imagens meramente ilustrativas


