
Batefogos
Batefogos extensível vft e Alaska, com cabo elástico e telescópico de até 2 metros. O ângulo de 45º no modo 

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 

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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Capacete vft1
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Maior proteção
O capacete é fabricado em uma única peça de PC/ABS, sem adição de tintas. Seu design proporciona maior proteção lateral, ao 
contrário de outros capacetes no mercado, já que é mais comprido, protegendo assim uma maior área lateral.
Cores disponíveis: Amarelo, Azul, Laranja, Encarnado é Branco.
Cores de reflexivo: Amarelo o Cinza.

Normas


