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Gorgui v2 é uma ferramenta multifunções desenhada exclusivamente para incêndios florestais. Ferramenta 
multifuncional para criação de linhas de defensa. Nasce de uma experiência das necesidades dos corpos de bombeiros 
mais avançados no uso de ferramentas manuais. 

*O design patenteado por Vallfirest Tecnologías Forestales S.L - DM/085 542

Cabeça multifuncional 
Cabeça de aluminio e titanio multifuncional. Funções de Mc Leod, ancinho de corte e 2 pulaskys dependendo da quantidade 
de materia orgánica no solo. 

Funções de corte ou raspagem
Diferentes ángulos de trabalho dependendo das funçõers de corte ou raspagem.

Lâminas de aço substituíveis 
Lâminas substituíveis com rebites resistentes estruturados. Lâminas de aço anti-desgaste 500HB. 

Cabo ergonómico 
Cabo de eucalipto de 1,3 m. com variação de diâmetros no punho para uso mais ergonômico nas diferentes funções da cabeça.

Características técnicas
> Espessura da lâmina: 4 mm.
> Dimensões: 335 x 185 mm. 
> Resistência  Rm N/mm2: 1400 
> Lím. Elástico Re N/mm: 1200
> Dureza HBW: 470-530
> Comprimento total do cabo: 1,25 m.  
> Diámetro: 31 mm.
> Peso: 2,8 kg.

Gorgui v2
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*O design patenteado por Vallfirest Tecnologías Forestales S.L - DM/085 542

Gorgui Classic

Cabo ergonómico
Cabo de madeira de eucalipto ergonómico de 1,3 m. com variação de diâmetros para diferentes funções. 

Lâmina de corte multifunção 
Lâmina de corte multifuncional adaptada para cabos Mc Leod USFS, com cabeça removível. Material anti-desgaste de 4 mm. 
Dureza 500HB.

Características técnicas
> Espessura da lâmina: 4 mm.
> Dimensões: 268 x 158 mm. 
> Resistência Rm N/mm2: 1400 
> Limite Elástico Re N/mm: 1200
> Dureza HBW: 470-530
> Comprimento total do cabo: 1,25 m. 
> Diâmetro: 31 mm.
> Peso: 1.25 Kg.

Corte 
> Função frontal de escavação com raio de ataque para favorecer o corte/raspagem.
> Diferentes ângulos de afiação nas várias funções de corte e escavação.

Gorgui Classic multifuncional mais ligeira e compacta. Com novas funções: Ferramenta multifuncional mais leve e 
compacta que sua irmã Gorgui Classic. Com novas funções: ancinho de corte e raspagem.

vft tools
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Tocha de Gotejamiento de 1l. 
Da tocha de gotejamiento é uma ferramenta indispensável para realizar manobras de ataque indireto e paralelo: 
contrafogo, chamas de expansão, incêndios de fuga, incêndios de autoproteção e criação de áreas seguras. Seu 
pequeno tamanho o torna ideal para equipes heli-transportadas e oferece grande potencial para ações rápidas. O 
design da tampa de rosca dupla facilita o transporte compacto e a montagem rápida. Possui diferentes sistemas 
de segurança: válvula anti-retorno no interior da tampa, válvula no regulador de fluxo. Tanque homologado para 
transporte de combustível, alsa opcional, com 1 litro de volume. Volume reduzido para transporte no bolso lateral.
Transportável no bolso do cinto lateral com o pavio no interior e o depósito fechado.

Tampa reversível

Pavio

Depósito do gasóleo

Válvula anti-retorno

Válvula no regulador de fluxo

Características técnicas 
> Peso sem alça: 340 gr.
> Peso com alça: 460 gr.
> 9 cm de diâmetro.
> 27 cm. de altura (fechado).

vft tools
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Batefogos
Batefogos extensível vft e Alaska, com cabo elástico e telescópico de até 2 metros. O ângulo de 45º no modo 
de trabalho facilita o impacto contra o solo, aproveitando o trabalho físico de maneira mais eficiente. Isso dá ao 
trabalhador mais rendimento, mais conforto e menos desgaste no ataque direto contra incêndios florestais. 

Características técnicas
> Punho telescópica de alumínio.
> Extensível a diferentes alturas. 
> Bolsa pequena que facilita e agiliza seu transporte.
> Palas de material textil Anti-abrasivo.
> Dimensões de dobramento: 92 cm.
> Dimensões: 2 m.
> Peso: 1,6 kg.

Pá vft Pá Alaska

Seu desenho único de corte permite maior adaptação 
às irregularidades na área de trabalho. Maior eficiência 
no campo de trabalho. Superfície de trabalho da pá 
25x40 cm.

A pá é formada por 5 peças horizontais e 6 verticais que 
giram em um eixo central e permitem a adaptação às 
irregularidades do terreno e ao trabalho em galhos e 
arbustos.

Cabeça dobravel 
Punho telescópica de alumínio. Extensível a diferentes alturas. Tem um sistema de travamento a 45º e torção, permitindo que a 
pá seja dobrada aderindo ao bastão. Isso faz com que seu comprimento diminua.

Modelo vft
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Modelo Alaska

Menor desgaste físico maior eficiência 
Maior absorção de impactos contra o solo. Evita o impacto nas mãos e braços. Aumenta a potência e o desempenho do seu 
trabalho aproveitando a inércia da barra flexível.

Solição ao terreno irregular 
O ângulo de 45º no modo de trabalho facilita o impacto contra o solo, aproveitando o trabalho físico de maneira mais eficiente.

vft tools
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Agulheta de 2 embolos
Agulhetas de 2 embolos, jato contínuo, desempenho de 8 litros por minuto, opções de distância 
máxima 12m, leque e jato e mochila cordura flexível com depósito interno de lona intercambiável 
com capacidade de 20 litros.

Mochila Extintora vft  20l.
A mochila de extinção Vallfirest supõe um avanço aos equipamentos ergonómico para os incêndios florestais, que 
proporcionam conforto, segurança e maior desempenho no trabalho com ferramentas manuais.

Duplo ajuste de cargaVálvula de saída  
com sistema 360º

Filtro do depósito

Características Técnicas
> Capacidade: 20 l.
> Peso: 2,54 kg.
> Dimensões: 62 x 48 x 5 cm.
> Peso da Mochila: 1,48 kg.
> Peso da lança: 1,06 kg.
> Comprimento da mangueira: 1 m.
> Materiais Mochila: Cordura 1000
> Materiais tanque de água: 100% poliéster H.T. 110 dtex.

Dupla asa de assistência  

Sistema multivelcro porta
ferramentas e agulheta

Ombros e cinturas  
acolchoados 

Bolso auxiliar

Cinturão com sistema 
“Alice Clip” para acessórios

11

vft tools



12



Mochila para suporte de Mangueiras vft
Mochila de carga para transporte de mangueiras, motobombas e tanques. A mochila vft é projetada por uma 
estrutura de alumínio coberta por um arnês acolchoado que percorre toda a estrutura. Multifuncional, ergonômico, 
leve, torna-se uma mochila muito confortável para o transporte de cargas pesadas. Estrutura de alumínio coberta por 
um novo e exclusivo acolchoado que protege ombro, costas e cintura.

Reforçado por estrutura de alumínio e completamente coberto por tecido acolchoado.Devido ao seu sistema de 
fixação progressiva, você pode descarregar as mangueiras sem que o resto dos elementos se movam ou caiam. 
Permitir que a execução do seu trabalho seja eficaz e sem riscos.Capacidade para 4 mangueiras de 25m. Com a 
abertura frontal, permite ao parceiro descarregar as mangueiras uma a uma, sem a necessidade de descarregar a 
mochila. A aba de lona permite o fechamento completo da mochila. Desta forma, as mangueiras podem ser carregadas 
em meadas, roupas, alimentos, bebidas, capacetes ou outros acessórios. Removendo a bolsa de lona da estrutura, 
permite o carregamento pesado de tanques de combustível ou motobombas.

Características técnicas
> Peso: 3 kg sin bolsa 3,9 Kg con bolsa.
> Dimensões: 64 x 37 x 21,5 cm.
> Materiais cinturão: Cordura 1000
> Materiais estrutura:  aluminio.
> Materiais bolsa: lona.

Arnês acolchoado 

Asa superior

Cinturão e cintas disponíveis
em até 5 tamanhos

Cinturão com sistema Alice Clip

Reflectores de alta
segurança
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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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