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Kits de extinção de intervenção rápida desenhados para veículos PickUp e reboques, equipados com bombas 
centrífugas, membranas e pistões.

Componentes de alta qualidade com a melhor relação qualidade-preço

Elementos comuns
Motor 

Bomba 

Carretel de ataque rápido

Chave de passagem T para depósito e absorção e controlador de pressão com manômetro e torneira

Depósito de agua

Agulheta de ataque

Manga de absorção

Kits de extinção 
100% personalizáveis
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> Kits 100% configuráveis.
> Componentes de alta qualidade e com grande disponibilidade de sobresselentes.
> Tanques resistentes fabricados em INOX de 2 mm. AISI-304.
> Com a melhor relação qualidade-preço.
> 2 anos de garantia.
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Motobombas
Motor H. GX270 H. GX390 C. Pro CH395 C. Pro CH440 B&S XR 1450

Potência 9 CV 13 CV 9,5 CV 14 CV 10 CV

Bomba AR813 AR1064 AR813 AR1064 AR503

Pressão 50 Bar 50 Bar 50 Bar 50 Bar 40 Bar

Caudal 72 l/min. 105 l/min. 72 l/min. 105 l/min. 54 l/min.

Kit com bomba de membranas
Média - Alta pressão | Até 50 Bar
Kits de extinção de intervenção rápida desenhados para veículos PickUp e reboques, equipados com bomba de 
membranas até 50 Bar com um caudal máximo até 105 l/min.

Motobombas
Motor  Command Pro CH395  Command Pro CH440

Potência  9 CV  13 CV

Bomba  RD-50/9  RD-50/13

Pressão  14 Bar  16 Bar

Caudal  200 l/min.  248 l/min. 

Kit com bomba centrífuga
Média pressão | Até 16 Bar
Kits de extinção de intervenção rápida desenhados para veículos PickUp e reboques, equipados com bombas 
centrífugas até 14 Bar com um caudal máximo até 248 l/min.

Motobombas
Motor  Vanguard 479 cc  Vanguard 570 cc

Potência  16 CV  18 CV

Bomba  XWL 42.10  XWL 42.10

Pressão  100 Bar  120 Bar

Caudal  42 l/min.  42 l/min. 

Kit com bomba de pistões
Alta pressão | Até 100 Bar

*Elementos opcionais kit bomba de membranas
> Kit espumífero alta pressão.

*Elementos opcionais kit bomba Centrífuga
> Kit espumífero baixa pressão.
> Mangueira.
> Agulheta reguladora de caudal.

Kits de extinção de intervenção rápida desenhados para veículos PickUp e reboques, equipados com bomba de 
pistões até 100 Bar com um caudal máximo até 42 l/min.
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Kit 450 l. T / Kit 600 l. CS

Kit 600 l. CD Kit 600 l. CS

Kit 450 l. T

Kit 600 CS

Kit 600 CD

Kit 450 l. T

1000 mm.

1300 mm.

1050 mm.
804 mm.

750 mm.
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Cores habituais
> Amarelo | Branco | Vermelho | Aço Inox.  
*Pode-se fabricar em qualquer cor, consultar.

Dimensões del depósito
450 l. T  Larg. total 1300 mm. | Larg. base 1000 mm. | Alt. 510 mm. | Prof. 750 mm.
600 l. CD Larg. total 1300 mm. | Larg. base 1000 mm. | Alt. 650 mm. | Prof. 804 mm.
600 l. CS Larg. total 1300 mm. | Larg. base 1000 mm. | Alt. 610 mm. | Prof. 1050 mm.

Depósito 
Os tanques Vallfirest possuem duas divisórias interiores que impedem o deslocamento lateral da água, 
garantindo a estabilidade do veículo. O tanque tem duas bocas localizadas no plano superior horizontal de 1 e 
1/2“, uma para carregamento de água e outra com função de ventilação. O tanque tem um dreno de 3/4“ na frente 
que permite que o tanque seja esvaziado. A união do tanque à base do PickUp é feita por 4 pontos de ancoragem 
com sistema sidemblock que absorve as tensões de carga e movimento.

Divisórias

Indicador de nivel

< No croqui da 
esquerda podemos 

ver como os 
depósitos se 

sobrepõem de 
acordo com o seu 

tamanho.

Alçado

Planta

Perfil
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> Fabricado em aço inoxidável INOX de 2 mm. AISI_304 laminado em frio ignífugo e resistente ás chamas.
> Depósitos de 450 a 600 l. em forma de T.
> Indicador do  nível de água do depósito.
> Entrada para encher  o tanque por sucção com manga.
> Chave de passagem em T para depósito e absorção.
> Peso aproximado em vazio de 81,5 kg (450 l.).
> Pintado em estufa.



> Com armário porta-ferramentas.
> Bandeja porta-equipamento antiderrapante e corrimão.

Fabricação sob encomenda

Kit com bandeja e estrutura porta-ferramentas
Engenharia e mecânica ao serviço dos nossos clientes
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Kit de extinção com reboque
> Fabricação de tanques de acordo com o reboque.
> Personalização total do Kit para o reboque.



Como escolher um kit?

Kit de extinção padrão
Kits em PickUp

Tipo de uso (aplicações) Centrífuga Membranas Pistões

Fogo em contentores e veículos1 

Incèndio em habitações2 

Incèndio forestal3   Pouco recomendado

Intervenções de limpieza e desobstruçoes4 - Pouco recomendado 

Requisitos Centrífuga Membranas Pistões

Com que caudal necessita trabalhar? 0 - 248 l/min. 0 - 105 l/min. 0 - 42 l/min.

A que pressão  (bar)? 0 - 14 Bar 0 - 50 Bar 0 - 100 Bar

Que tipo de mangueira? 25 - 45 mm. 15 mm. 15 mm.

Que comprimento de mangueira? 20 m. 0 - 80 m. 0 - 80 m.

Factor de expansión do kit de espumífero   Média / Alta Baixa / Média Baixa / Média

1. 2. 3. 4.
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Dronster é muito mais do que uma roçadora por controlo remoto, é uma máquina profissional de alto 
desempenho especialmente projetada para manobras com fogo técnico em trabalhos de extinção e prevenção 
de incêndios florestais. Graças ao seu design inovador e grande capacidade de trabalho, cobre as necessidades 
que existem na gestão florestal: trabalhos de limpeza, prevenção de incêndios e queimas controladas.
Além disso o seu reduzido tamanho permite que seja facilmente transportável em veículos ligeiros e minimiza os 
danos no solo.

INCLUI CONTROLO 
REMOTO. 

CONTROLA A MÁQUINA 
A UMA DISTÂNCIA DE 
25M.

Dronster
Ferramenta por controlo remoto com múltiplas funções, ágil e rápido

Objetivos
> Melhorar o rendimento do trabalho.
> Aumentar a segurança dos bombeiros.
> Apoiar as manobras de prevenção e de extinção.

Características
Motor Kubota diesel de 3 cilindros e 4 tempos | 32.8 CV (24.5 kW).

Depósito gasóleo 12 l. e 3 horas de autonomia.

Velocidade 0 - 5 km/h.

Peso 1050 kg (máquina + picadora).

Rodado Motores de pistão radial Bosch Recroth | Correntes de borracha.

Controlo remoto 16 horas com baterias recarregáveis | Distancias até 150 m.

CPU Bodas controller RC Serie 30 | 4 Portas Can.

Monitorização de serie Temporizador de horas | Inclinómetro | Níveis | Temperatura.

Guincho dianteiro Permitindo arrasto até 1000 kg.

Tração total
As exigências do terreno florestal constituem um grande desafio para o progresso e o trabalho da maquinaria. O Dronster 
foi especialmente projetado para se movimentar com agilidade nesses ambientes, podendo trabalhar de forma eficiente em 
declives que excedam 30º de inclinação. Graças ao ângulo de ataque frontal variável, à elevação do chassi sobre o terreno e 
ao balancim incorporado no sistema de tração, o Dronster pode absorver irregularidades do terreno, como pedras, troncos e 
pequenos degraus, sem se destabilizar.
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Transporte | acessibilidade
Facilmente transportável em PickUp, Van e/ou helicóptero.
 
PickUp

Van

Helicóptero
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900 mm. 2250 mm.

60º 40º

Ferramentas principais  
UTENSILIO FRONTAIS 

Triturador de martelo frontal intercambiável.

Características:
> Comprimento de trabalho: 80 cm
> Peso: 200 kg
> Potência: 25 CV

UTENSILIO TRASEIRO

Pá.

Adaptado à parte traseira da máquina, serve para remover e arrastar os 
restos de combustível gerados pelo picador, deixando limpa a linha de 
defesa criada.

UTENSÍLIOS OPCIONAIS

Plataforma hidráulica com possibilidade de adaptar múltiplas ferramentas:
> Pá limpa neves.
> Valetadeira.
> Ventilador.
> Monitor.
> Outras ferramentas.
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Heliskid

> Apresentação dobrado > Apresentação desdobrado

O Heliskid é uma nova ferramenta de manobra combinada com helicópteros para trabalho em incêndios 
florestais. É um kit de extinção compacto, versátil e transportável via terrestre e aérea, que facilita manobras 
de ataque direto com linha de água em áreas remotas que não podem ser acedidas com os atuais sistemas de 
extinção como camiões ou veículos PickUp com kits padrão.

Lona dobrável 3000 l.

4 pontos de elevação Estrutura principal

Depósito de combustível 12 l.

Pé com rotula e base anti-deslizante

Motobomba wick
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Porquê? 
Os veículos PickUp, graças à sua velocidade e agilidade, oferecem grandes possibilidades de trabalho em incêndios florestais. 
A desvantagem em relação aos veículos pesados maiores está, acima de tudo, nas suas limitações de capacidade porque, com 
um kit de extinção tradicional, só podemos fornecer este tipo de veículo com uma carga variável (dependendo do depósito) 
entre 450 e 600 l.

Graças ao tamanho e peso reduzidos da Heliskid, podemos dotar este tipo de veículos leves de um alto desempenho em 
capacidade de água e motobomba, uma vez que nos permite implantar um kit com capacidade de 3000 l. e uma motobomba 
de alto desempenho.

Este depósito tem a particularidade de poder ser abastecido mediante descargas de meios aéreos, reduzindo 
consideravelmente os tempos necessários dos veiculos padrão que necessitam de outros veiculos pesados para carregar seus 
tanques de água.

Funciones
El Heliskid puede ser transportado para áreas remotas, onde nem veículos pesados nem PickUp conseguem chegar. Isso 
permite-nos dispor de um tanque de água para extinção num lugar estratégico. A sua função é proporcionar onde é necessário 
um rápido desdobramento da sua estrutura / tanque para poder ser abastecido com água por helicóptero em áreas inacesíveis 
e impulsionar a agua do depósito por meio da motobomba e mangueiras.



Características técnicas
> Estrutura telescópica com sistema de fixação rápido para apoiar o Heliskid no chão.

> Pode transportar 3-4 mochilas porta-mangueiras com um total de 240-320 m.

> Tanque de lona 3000 l. dobrável e estrutura desmontável para ser transportado.

> Motobomba Wick 4200 a escolher (13-23 CV).

> Depósito de combustível 12 l.

> 4 pontos de elevação para o helitransporte.

> Pessoal recomendado para montagem e uso: mínimo 2 pessoas.

> Peso: 350 kg sem água / com o depósito cheio 3350 kg.

Adaptação à PickUp
As dimensões do kit encontram-se ajustadas para serem adaptadas à maioria das pick-ups como, por exemplo, a Nissan 
Navara de cabina dupla. Ocupa todo o espaço da parte de trás do veículo para ganhar mais capacidade de volume quando se 
transforma num tanque de água.

1300 mm 1300 mm.
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m

.
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Componentes
> Estrutura de alumínio. Suporta a carga até 3000 l. de água.
> Grelha superior de alumínio. Permite o carregamento de ferramentas e/ou 4 mochilas porta mangueiras sem impedir que seja 
helitransportado.
>  4 pernas telescópicas.
> Depósito de lona desdobrável com capacidade de 3000 l.
> Motobomba de 4 etapas com motor a 4 tempos.
> Tanque de combustível independente.

Motobomba 
Modelo Wick 4200 13h Wick 4200 18bs Wick 4200 23bs

Potencia 13 cv 18 cv 23 cv

Pressão  10 bar 240 l/min. 355 l/min. 363 l/min.

Pressão 20 bar 85 l/min. 215 l/min. 240 l/min.

Pressão 25 bar 22 l/min. 140 l/min. 170 l/min.



Sequência de uso 
1. Transporte
Fácilmente transportavel em veiculos PickUp graças ao seu reduzido tamanho e 
peso.

2. Carga e descarga
4 pernas telescópicas através das quais podemos elevar o Heliskid para carregar / 
descarregar do veículo.

3. Helitransportável
Graças ao seu peso (350 Kg) e aos 4 pontos de ancoragem superiores, o Heliskid 
pode ser transportado para áreas de difícil acesso por helicóptero.

4. Estabilização
Suas 4 pernas telescópicas independentes permitem estabilizar e nivelar o 
Heliskid em qualquer terreno. Além disso, ele vem equipado com um indicador de 
nível para maior precisão.

5. Montagem do depósito
Estrutura leve que permite fácil desdobramento e montagem do tanque de água. 
Conexão do tanque à bomba por mangueira de sucção.

6. Abastecimento
O depósito pode ser abastecido por descarga de helicóptero ou por sucção em 
hidrante, rio, lago, veiculos, etc.

7. Uso
Tomada de acoplamento de 45 mm. que permite acoplar uma bifurcação para 
dispor de duas mangueiras de 25 mm.

16



vft frontline

17



Agulhetas de ataque

Agulheta Viper Attack 550
Agulheta de caudal constante selecionável de nova geração, fabricada com materiais de alta durabilidade e 
resistente a altas temperaturas, incorpora o novo sistema patenteado Rylstatic.

Características
> Agulheta de caudal constante selecionável.
> Posição de limpeza.
> Pressão de trabalho 7 Bar | 100 PSI Max. 16 Bar | 228 PSI.
> Fabricada em alumínio anodizado resistente á corrosão. 
> Entrada giratoria 11/2” (25mm) NH | NPSH | BSP | Barcelona.
> Símbolos e indicações de utilização gravados a láser. 
> Alavanca, Punho e Ponteira ergonómica.
> Rylstatic*.
> Compatível com doseadores de espuma.
> Fácil manutenção.
> Posições de jato, nevoeiro 30º e nevoeiro total. 
> Peso: 1,36 kg.
> Comprimento: 22 cm.

Quatro caudais seleccionaveis: 

25-50-125-175 LPM @ 7 Bar

Normas

NFPA 1964: Standard para boquilhas de pulverização.

UNE EN-15182: Agulhetas para mangueira manual destinadas a serviços contra incêndios.

Agulheta SG 540
Agulheta de caudal constante selecionável de nova geração, fabricada com materiais de alta durabilidade e 
resistente a altas temperaturas, com dentes giratórios.

Características
> Agulheta de caudal constante selecionável.
> Posição de limpeza. 
> Pressão de trabalho 7 Bar | 100 PSI Max. 16 Bar | 228 PSI. 
> Fabricada em alumínio anodizado resistente á corrosão.
> Entrada giratória 11/2” (25mm) NH | NPSH | BSP | Barcelona Storz D - 25 mm.
> Símbolos e indicações de utilização gravados a láser. 
> Alavanca, Punho e Ponteira ergonómica. 
> Dentes giratórios plástico. 
> Compatível com doseadores de espuma. 
> Fácil manutenção. 
> Posições de jato, nevoeiro 30º e nevoeiro total.
> Peso: 1,58 kg. 
> Comprimento: 23 cm. 

Quatro caudais selecionáveis: 

19-37-90-150 LPM @ 7 Bar
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Novas agulhetas robustas e fiáveis para extinção de incêndios .

Agulhetas de caudal constante selecionável constante de nova geração fabricadas com materiais de alta durabilidade e 
resistentes a altas temperaturas com o novo sistema patenteado Rylstatic.



Agulheta Orange Devil 3012
Agulheta de caudal constante selecionável de nova geração, fabricada com materiais de alta durabilidade e 
resistente a altas temperaturas, incorpora o novo sistema patenteado Rylstatic.

Características
> Agulheta de caudal constante selecionável.
> Posição de limpeza.
> Pressão de trabalho 7 Bar | 100 PSI Max. 16 Bar | 228 PSI.
> Fabricada em alumínio anodizado resistente á corrosão. 
> Entrada giratoria C-52 Storz.
> Símbolos e indicações de utilização gravados a láser. 
> Alavanca, Punho e Ponteira ergonómica.
> Rylstatic*.
> Compatível com doseadores de espuma.
> Fácil manutenção.
> Posições de jato, nevoeiro 30º e nevoeiro total. 
> Peso: 2,28 kg.
> Comprimento: 29 cm. 

Quatro caudais seleccionaveis: 

115-230-360-465 LPM @ 7 Bar

Normas

NFPA 1964: Standard para boquilhas de pulverização.

UNE EN-15182: Agulhetas para mangueira manual destinadas a serviços contra incêndios.

> Menor perda de carga e maior alcance 

Com o Rylstatic, há menor perda de carga, pois o fluxo de água muda de direção com mais facilidade. A lança aumenta seu 
alcance na posição do jato em aproximadamente 4,5%.

> Melhor qualidade de nevoeiro: mais uniforme, com gotas mais pequenas e de maior alcance 

Com o Rylstatic, o nevoeiro é mais uniforme e as gotas são de menor tamanho. O nevoeiro é de melhor qualidade porque a 
água é misturada antes com o ar. A chave para o sucesso: menor tamanho das gotas de água sem reduzir o seu alcance na 
posição de nevoeiro.

> Menor manutenção 

O RYLSTATIC não requer mantenção: 
> Elimina a manutenção dos dentes. 
> Os dentes não se rompem, nem se dobram, nem se obstruem. 

*Rylstatic, é o último avanço em agulhetas contra incêndios 
O mais recente avanço na tecnologia de agulhetas de fogo e tem melhor desempenho que turbinas rotativas e 
dentes fixos nos seguintes aspectos:

vft frontline
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Coberturas retardadores de chama
Em caso de incêndio aprisionamento de floresta, as chances de sobrevivência choque térmico de frente de 
fogo dependem dos protocolos de segurança que são feitas e o equipamento que está disponível. Preço sob 
consulta. Feito sob medida.

Na Vallfirest, desenvolvemos um kit de coberturas adaptáveis a todos os veículos leves e camiões usados no 
combate a incêndios. O referido kit tem como princípio o isolamento térmico dentro das cabines durante o 
aprisionamento. Sua maior eficácia é dada em conjunto com o equipamento externo de sprinklers para evitar a 
destruição dos cristais e o uso de equipamentos de respiração assistida dentro do veículo.

Acidentes e testes históricos realizados em todo o mundo nos mostram o caminho a seguir na autoproteção. 
Sabe-se que no interior da cabine do veículo a temperatura mais baixa, o isolamento térmico com os cobertores 
melhoram e o tempo de residência em condições extremas aumentam.

Características
> Composto por 3 camadas.
> Camada externa de alumínio.
> Camada intermediária de fibras de vidro.
> Camada interna de poliacrilato TECSTAR.
 
Características de Basalto:

> Temperatura de trabalho de até 1100 ºC (1200ºC picos).
> Material não combustível de acordo com a norma DIN 4102 
com regulamentos de incêndio BS 476.
> Ponto de inflamação + 1200 ºC.
> Ponto de fusão: + 1450-1650 ºC.
 
Características da Textura:

> Choque térmico: 300 ºC.
> Auto ignição 435 ºC a 100% O2.
> Temperatura de trabalho contínua 260 ºC.
> UNE EN 1869 - UNE 23723-901R (M1).
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Tela de água projetada para manobras de autoproteção. Novo modelo evoluído de baixo consumo e alta 
pressão, com otimização hidráulica. Este novo modelo diminui o peso e o diâmetro das gotas de água para uma 
maior capacidade de absorção de calor. A passagem de água no interior do acessório e do corpo colide contra o 
escudo frontal tem forma cicloidal, e a ranhura superior que existe na junção do corpo e a blindagem, a água flui 
formando um guarda ventilador.

O volume de descarga e formação do ventilador, é uma função da pressão da água, neste caso, ser um esguicho 
de alta pressão e guardar a pressão ótima é de 20 a 22 bar, com um consumo de 120 L/m.

O aparelho deve ser ligado a uma mangueira e depositado em solo de preferência plano, alimentando com 
água, a pressões não superiores às indicadas. A saída de água é feita na forma de uma lua crescente quando o 
referido impulso atinge a tela do próprio aparelho.

Agulheta de autoproteção

Características
> Material:  Acero Inoxidable. 
> Dimensões: 10 x 12 x 20 cm. 
> Peso: 900 gr.
> Adaptação: Barcelona (¾ “) macho UNE 23400 (alumínio).
> Esguicho (Agulheta) diâmetro 25.
> Tela semicircular com alta pressão (até 35 Bar).
> UNE 23400 Barcelona encaixe.
> Garantia de 5 anos.

vft frontline

Condições de uso ideal
> Pressão de trabalho: 20 a 22 Bar.

> Mangueira: 10 a 20 m. de 25 mm. Barcelona UNE 23400 acessórios.

> Consumo: 120 l/min.

> Largura da tela: 11 m.

> Altura da tela: 4 m.

*Nestas condições existe dimensões da tela, litros por minuto e o tamanho da gota ótimo para maior proteção e a absorção de calor na ope-
ração à prova de falhas.
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1. Compromisso de respeitar requisitos, 
exigências e expectativas explícitas e implícitas 
de nossos clientes, bem como requisitos legais e 
regulamentares. 

2. Divulgar objetivos em todos os níveis de nossa 
estrutura em termos de qualidade de nossos 
produtos, objetivos econômicos, recursos 
humanos e critérios de qualidade. 

3. Implementar indicadores de qualidade e 
controlar nível de progresso da mesma, de modo 
que nos permite conhecer e garantir a qualidade 
dos produtos e o nível desejado pelo nosso 
cliente. 

4. Garantir que as condições de trabalho sejam 
ótimas, avaliando os riscos que podem ocorrer 
nos processos, eliminando-os o máximo possível 
e reduzindo os avaliados. 

5. Desenvolver programas contínuos de 
treinamento visando à melhor qualificação de 
nossos trabalhadores, envolvendo, assim, todo 
o pessoal na consecução de todos os objetivos 
estabelecidos neste documento. 

6. Consolidar o processo de melhoria contínua no 
desempenho de todas as atividades realizadas na 
empresa, adquirindo a direção no compromisso 
de melhorar continuamente o sistema de 
qualidade. 

7. Incentivar e alcançar um ambiente motivador 
para todos os membros da empresa. 

8. Seja respeitoso com o meio ambiente 
reduzindo a poluição, o desperdício e sendo 
eficiente no consumo de combustível. 

9. Mantenha a visão de se tornar uma empresa 
líder na referência europeia e internacional do 
mercado na concepção e desenvolvimento 
de equipamentos e ferramentas profissionais 
para combate aos incêndios florestais, 
inovando soluções de design que fornecem aos 
profissionais mais Segurança, mais ergonomia 
e mais eficiência, melhorando continuamente 
essas ferramentas com base nas reais 
necessidades dos profissionais e nas lições 
aprendidas. A administração torna essa política 
acessível e a disponibiliza aos seus clientes, a 
todos os seus funcionários, fornecedores e ao 
público em geral. Política de atualização através 
de revisões periódicas, coincidindo com os 
comentários do sistema de gestão a fim de ter 
em conta as mudanças nas condições ambientais 
e as informações recebidas. Neste sentido, a 
gestão provê e proverá todos os meios humanos, 
técnicos e econômicos necessários para atingir 
os objetivos e metas estabelecidos, programados 
e periodicamente.

A direção

POLÍTICA DE QUALIDADE 
 
A atividade que a empresa Vallfirest Tecnologias Forestales S.L. considera de acordo 
com a qualidade exigida pela Norma Internacional ISO 9001: 2015 concepção, 
fabrico e venda de equipamentos e materiais para a extinção do incêndios florestais a 
declaração de política emitida pela administração inclui linhas estratégicas: 
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Vallfirest Tecnologias Forestales SL.
C/Ignasi Barraquer 4-6, 08460 Sta. Maria de Palautordera (Espanha)
T. 938 678 779 | F. 936 889 625

Global solutions for wildland fire.


