Holmatro
Equipamentos para Operações
Táticas Especiais
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Linha Holmatro para
Operações Táticas Especiais
A Holmatro agora oferece uma nova gama
de Equipamentos Táticos Especiais para
ser utilizado por equipes especializadas
(BOPE, GATE e demais forças especiais),
polícia dentre outras unidades de
Operações Especiais. Inclui aparato
para arrombamento hidráulico, e possui
tambem cortadores e expansores
hidráulicos. Além de todos estes
aparatos, possui equipamentos de
elevação pneumáticos para uma
grande variedade de operações. As
principais características destes
novos equipamentos são a baixa
visibilidade, o funcionamento
extremamente silencioso, de
uso fácil, rápido manuseio,
com altas forças e ótima
portabilidade ideal.
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Sobre a Holmatro
A Holmatro possui vasta experiência no desenvolvimento de ferramentas de resgate hidráulico para organizações de resgate e incêndio.
Ao longo dos anos, a especialização, pesquisa e dedicação neste segmento atraiu a atenção de outros usuários especializados em
busca de equipamentos hidráulicos para suas forças, dentre elas equipes policiais, do exército e da marinha. Com base nesta nova e
crescente demanda, criamos nossa nova linha de Equipamentos Táticos Especiais.
A Holmatro, de origem Holandesa, é uma fabricante de equipamentos de alta pressão hidráulica para grupos de usuários especialistas
em todo o mundo. Operamos a partir de três diferentes unidades de negócios: equipamentos para resgate, equipamentos industriais e
equipamentos navais. Nossos produtos são conhecidos mundialmente por sua alta qualidade e caráter inovador. Possuímos escritórios
em vários países e uma extensa rede de distribuidores para cuidar do pós-venda e da prestação de serviços para estes produtos.
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Arrombamento hidráulico
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Arrombamento hidráulico

Abridor de portas
HDO 100 ST

5

Características / benefícios (especificações na pagina 16)

• Baixa visibilidade
• Operação silenciosa com uso de bomba manual
• Elevada força para empurrar (arrombar)
• Extremamente compacto e leve
• Rápida e fácil instalação para operação

Adequado para a abertura externa
de portas com dispositivos de
travamento simples, quando usado
em conjunto com uma ferramenta
manual de arrombamento.

Projetado para uso em portas com abertura
interior e dotadas de dispositivos de travamento
simples, como por exemplo hotéis ou prédios de
apartamentos.
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Arrombamento hidráulico
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Arrombamento hidráulico

Abridor de portas
HDR 50
0 ST

7

Características / benefícios (especificações nas páginas 17-18)

• Baixa visibilidade
• Operação silenciosa com uso de bomba manual
• Elevada força de expansão e arrombamento
• Leve e pronto para uso
• Adaptável a qualquer largura de porta
- cilindro extensível manualmente em 4 posições até 200 mm
- pode ser extendido por mais 125 mm com outro cilindro
- pode ser tambem utilizado com uma extensão de 275 mm
• Rápida instalação e operação

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.

Vários acessórios de conexão para rápido travamento
estão disponíveis para melhor aderência em diferentes
tipos de molduras de portas.
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Possui um sistema simples para alternar
entre a operação do cilindro extensor e
o cilindro que empurra a porta aberta,
é necessario que se mova apenas uma
alavanca da bomba manual.
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Operações de corte e expansâo hidráulica
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Operações de corte e expansâo hidráulica
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Cortador e ferramenta
combinada operados por bateria
BCT 4120 ST

BCU 4010 GP ST

Características
C
t í ti
/b
benefícios
fí i ((especificações
ifi
õ na página 19)

• Baixa visibilidade
• Elevada força de corte e de expansão
• Possui grande mobilidade e liberdade de movimentos
- sem ﬁo e sem necessidade de fonte externa de energia
- extremamente leve, mesmo incluindo o peso da bateria
- pode ser transportada dentro de uma mochila
• Ferramenta rápida e de fácil operação
- basta clicar no botão “Start” para uso imediato
- a bateria pode ser trocada em questão de segundos
• Bateria com tecnologia DEWALT®24 V
- bateria 100% recarregada em menos de uma hora, 60% de carga em apenas
30 minutos

Separando uma escotilha de um teto e cortando uma barra de uma janela (ver pag 8)
utilizando uma ferramente combinada Holmatro à bateria.
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• A escolha é sua:
- BCU 4010 GP ST possui ﬁnalidade exclusivo de corte
- BCT 4120 ST pode ser utilizada para corte e expansão
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Operações de corte e expansâo hidráulica
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Operações de corte e expansâo hidráulica
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Cortador e ferramenta
combinada operada manualmente
HCT 4120 ST
HCU 4010 GP ST

Características / benefícios (especificações na pag 20)

• Baixa visibilidade
• Operação silenciosa
• Elevada força de corte e de expansão
• Possui grande mobilidade e liberdade de movimentos
- ferramenta e bomba manual em um único equipamento, sem necessidade de
fonte externa de energia
- extremamente leve
- pode ser transportada dentro de uma mochila
• Ferramenta rápida e de fácil operação
- pronto para uso imediato
- basta dobrar e movimentar a alavanca da bomba para inicio da operação
• Manopla dobrável e com rotação em 180°
- fácil de carregar e transportar
- pode ser utilizado em qualquer posição
• A escolha é sua:
- HCU 4010 GP ST cortadora
- HCT 4120 ST cortadora e separadora
Facilmente transportada em mochilas (o mesmo se aplica as ferramentas operadas a bateria).
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Operações de corte hidráulico
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Operações de corte hidráulico
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Ferramenta hidráulica para
corte de materiais especiais
SMC 4006
6 C ST

Rapido e silenciosos à uma
área com cerca metálica.

Características / benefícios (especificações nas págs 21-22)

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

• Baixa visibilidade
• Operação silenciosa com uso de bomba manual
• Projetado para cortar materiais sólidos de elevado índice de dureza, como
cadeados e correntes
- os Cortadoras normais não podem cortar estes materiais (se cortam, sofrem
graves danos em suas lâminas)
• Lâminas podem ser trocadas facilmente
• Extremamente compacto e leve
• Alça de transporte ajustável e giratória
- simpliﬁca o corte em vários ângulos

U ativista
Um
ti i t é lib
libertado
t d d
das correntes
t com um Cortador
C t d de materiais especiais
Holmatro. (ver também pag 12).
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• rápida e fácil de usar
- ferramenta conectada a bomba através de uma mangueira
- uma pessoa manuseia a bomba, e outra opera a ferramenta
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Operações de levantamento e separação
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Operações de levantamento e separação

Cunhas de elevação

15

Características / benefícios (especificações nas páginas 22-23)

• Baixa visibilidade
• Operação silenciosa com uso de bomba manual (integrada)

HPW 4624 ST
Cunha operada manualmente
Alavanca dobravel e com rotação de 180°. Fácil
transporte e manipulação/ pode ser usada em
qualquer posiçao.

• Uma grande combinação, extremamente reduzida a altura de insercção e elevada
força de elevação
- ideal para a criação de espaços em lacunas estreitas
• Possibilita a criação de abertura de até 51 mm
- para criar maiores aberturas, deve ser utilizado conjuntamente com a ferramenta
HDO 100 ST ou a ferramenta combinada HCT 4120 ST
• Rápida e fácil de usar

PW 4624 C ST
Cunha operada por uma
bomba manual

Outros equipamentos, como uma
ferramenta combinada, podem ser
utilizados em conjunto para se criar uma
abertura de maior dimensão.

Estas ferramentas foram especialmente desenhadas para criar uma abertura inicial
em espaços apertados. Graças à sua ação totalmente silenciosa torna-se ideal para
uso em Operações Táticas (de entrar e observar sem ser percebido).

Facilmente transportável em mochila de
cinta (HPW 4624 ST).
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A ferramenta e bomba integrada oferecem
uma excelente mobilidade (HPW 4624 ST).
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Especiﬁcações técnicas

HDO 100 ST

HTW 320 ST

Abridor de portas HDO 100 ST

16

B 10 ST

Bomba manual HTW 320 ST

Mangueiras simples B 05/10 ST

especiﬁcações

HDO 100 ST

especiﬁcações

HTW 320 ST

especiﬁcações

B 05 ST

B 10 ST

código do produto

150.062.128

código do produto

150.142.040

código do produto

150.570.188

150.570.189

720 / 72

pressão máxima de
trabalho

pressão máxima de trabalho

bar/MPa

sistema hidráulico

uma mangueira / ação simples

força de separação

kN / t

100 / 10.2

comprimento retraído

mm

300

lança

mm

130

comprimento máximo

mm

430

peso, pronto para uso

kg

6.7

dimensões (C x L x A)
excl. mangueira e alça de transporte

conteúdo de óleo
variação de temperatura

mm

300 x 120 x 98

cc

207
-20°C - + 55°C
giro de 360º + 40 cm de mangueira

versão padrão inclui

bar/MPa

sistema hidráulico

720 / 72
uma mangueira / ação simples

tipo de bomba

dois estágios

saída em 1° estágio (0-14 bar)

3.62 cc/impulso

saída em 2° estágio (14- 720 bar)

0.90 cc/impulso

conteúdo de óleo

cc

500

peso, pronto para uso

kg

2.2

dimensões (C x L x A)

mm

variação de temperatura
padrão inclui

pressão máx. de trabalho bar/MPa

720 / 72

comprimento

m

5

peso, pronto para uso

kg

2.1

variação de temperatura

10
3.6
-20°C - + 55°C

engate de cabeça plana
padrão inclui

sistema antiquebraem ambos os lados
etiqueta RFID

fator de segurança

4 : 1 (2880 bar)

392 x 95 x 144
-20°C - + 55°C

Acessórios do abridor de portas HDO 100 ST

etiqueta RFID
Maleta reforçada para armazenagem e transporte

alça de transporte giratória 360º

cód. do
produto

etiqueta RFID

150.003.380

Conjunto completo da HDO
100 ST com bomba manual e
mangueira de 5 ou 10 m.
Possui espaço para:

Dimensões (C x L x A): 651 x 495 x 307 mm
Peso: 10.6 kg
Características / benefícios:
ver na pág. 18
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- 1 abridor de portas HDO 100 ST
- 1 bomba manual HTW 320 ST
- 1 mangueira B 05 ST (5 m) ou
- 1 mangueira B 010 ST (10 m)
- 1 ferramenta de alívio de pressão
- manual do usuário
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Especiﬁcações técnicas

1.

2.

17

3.

HDR 50 ST

4.

especiﬁcações

HDR 50 ST

código do produto

150.062.016

pressão máxima de trabalho

bar/MPa

capacidade

kN / t

retorno do pistão

Acessórios

cilindro de separação

cilindro de empurrar

720 / 72

720 / 72

47 / 4.8

51 / 5.2

por mola

por gravidade

sistema hidráulico

2 x mangueiras simples / ação simples
mm

extensão mecânica em 4 espaços de 50 mm mm

720

--

50 / 100 / 150 / 200

--

cilindro de separação

mm

125

--

comprimento máx. sem peça de extensão

mm

1045

--

comprimento da peça de extensão

mm

275

--

comprimento max. com a peça de extensão

mm

1320

--

cilindro de empurrar

mm

--

300

peso, pronto para uso

kg

14.7

peso, incluindo o estojo mostrado acima

kg

18.2

conteúdo de óleo

cc

variação de temperatura

6.

Acessórios HDR 50 ST

Abridor de portas HDR 50 ST

comprimento min. incl lâminas de retração

5.

Tipo de moldura /porta

1. ponta de aderência com cabeça larga madeira, sem bordas de segurança

150.000.259

2. ponta de aderência redonda

sintética

150.000.262

3. ponta de aderência ondulada

aço, com bordas de segurança

150.000.261

4. ponta de aderência geral (padrão)

madeira, com bordas de segurança

150.000.254

5. placa retangular de empurrar
50 x 150 mm

porta com travamento simples e pouco
espaço para a placa arrombadora

150.063.032

6. placa redonda de empurrar (padrão)
ø 148 mm

todas as portas

150.000.266

Maleta reforçada para armazenagem e transporte
cód. do
produto

295
-20°C - + 55°C

Espaço para:

2 pontas de retração
uma peça de extensão
Estojo sintético: dimensões (C x L x A): 600 x 400 x 184 mm
alça de transporte ajustável
etiqueta RFID

150.003.382

Para um conjunto completo
da HDR 50 ST com todos os
acessórios padrões e adicionais

base redonda de empurrar

equipamento padrão inclui

Cód. do
produto

Dimensões (C x L x A): 801 x 529 x 318 mm
Peso :13.3 kg
Características / benefícios:
ver na Pág. 18

- 1 arrombador de portas HDR 50 ST
- 1 placa redonda
- 1 placa retangular
- 1 peça de extensão
- 2 pontas de aderência padrão
- 2 pontas de aderência com cabeça
larga
- 2 pontas de aderência redonda
- 2 pontas de aderência onduladas
- 1 alça de transporte ajustável
- manual de usuário

A bomba (HTW 1250 ST) e as mangueiras (H 04/10 Z ST) podem ser encontradas na página 18.
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Especiﬁcações técnicas
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Características/ Benefícios
Maleta Reforçada para armazenagem e transporte

• Fabricante de ótima qualidade: SKB

HTT 1250 ST

• Fabricada em polipropileno muito leve e de altíssima resistência
• Resistente a água e poeira (IP67)
• Interior com espuma protetora
• Com duas rodas e alça extensível para fácil movimentação
• Pode ser colocadas umas em cima da outra.
• Fácil de abrir e fechar sem muito esforço
• Válvula de estabilização automática de pressão ambiente
(para transporte em aviões)

H 04 Z ST

Bomba Manual HTT 1250 ST

Pacote de mangueiras H 04/10 Z ST

especiﬁcações

HTT 1250 ST

especiﬁcações

H 04 Z ST

H 10 Z ST

código do produto

150.142.010

código do produto

150.570.040

150.570.041

pressão máxima de trabalho

bar/MPa

720 / 72
2 x mangueira simples /
ação simples

sistema hidráulico

pressão máx. de
trabalho

bar/MPa

comprimento

m

4

kg

3.6

tipo de bomba

três estágios

peso, pronto para uso

saída 1º estágio (0-60 bar)

28 cc/impulso

variação de temperatura

saída 2º estágio (60-260 bar)

7.6 cc/impulso

saída 3º estágio (260-720 bar)

3.1 cc/impulso

conteúdo de óleo

cc

peso, pronto para uso

kg

18.4

dimensões (C x L x A )

mm

736 x 260 x 230

variação de temperatura

alavanca seletora para alternar a
operação de arrombamento ou
extensor no abridor de portas
HDR 50 ST
padrão inclui

7.2
-20°C - + 55°C

sistema antiquebraem ambas as pontas
etiqueta RFID

fator de segurança

4 : 1 (2880 bar)

Acessórios HTT 1250 ST
Maleta reforçada para armazenagem e transporte
cód. do
produto

150.003.372

manômetro de pressão
medidor de nível de óleo

Para uma bomba HTT 1250 ST
com mangueiras de 4 ou 10m

alavanca da bomba ajustável
(ângulo); ver fotos na página 22

Espaço para:

etiqueta RFID

Dimensões (C x L x A): 800 x 520 x 400 mm
Peso :12.5 kg
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10

conectores de cabeça plana
incluídos

1400

-20°C - + 55°C

720 / 72

- 1 bomba HTT 1250 ST
- 1 mangueira H 04 Z ST (4m) ou
H 10 Z ST (10 m)
- 1 ferramenta para alívio de pressão
- manual do usuário
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Acessórios BCU 4010 GP ST / BCT 4120 ST
Bolsa para bateria

Bateria
código do produto

código do produto

150.553.050

- para guardar uma bateria
- pode ser aﬁxada no cinto
- fabricado de lona resistente e alças de Velcro®

24V 3.0 Ah - NiMH - resfriada a ar

BCU 4010 GP ST

BCT 4120 ST

Carregadores

especiﬁcações

BCU 4010 GP ST

BCT 4120 ST

código do produto

150.052.013

150.052.012

pressão máxima de
trabalho
abertura da lâmina para
corte

bar/MPa

código do produto

191

força máxima de corte

kN / t

254 / 25.9

corte barra (material s235)

mm

expansão máxima

mm

--

268

força máx. de expansão

kN / t

--

200 / 20.4

força máx. de
compressão

kN / t

--

46 / 4.7

distancia máx. de tração

mm

--

181

força máxima de tração

kN / t

--

61 / 6.2

peso, pronto para uso

kg

14.7

15.3

dimensiones
( C x L x A)

mm

659 x 305 x 230

712 x 305 x 230

código do produto

150.553.009

- para transportar a ferramenta com facilidade
nas costas

220-230V AC (3 pernas Reino Unido)
todos os carregadores: resfriados a ar e recarregam em uma hora

247 / 25.2
24

Acessórios de atração (Apenas para BCT)

Maleta reforçada para armazenagem e transporte
cód. do
produto

pontas de tração
código do produto

150.582.551

conjunto de correntes para atração
código do produto

Espaço para:

150.582.152

- 1 BCU com bateria
- 1 carregador 220 v – 2 pernas
- 1 bateria 24 v – 3.0 Ah
- 1 correia de transporte
- manual do usuário

comprimento 1.5 e 3 m
para elos de 10 mm

-20°C - + 55°C

correia de transporte
bateria 24 V 3.0 Ah - NiMH
etiqueta RFID
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150.003.381

Para a BCU 4010 GP ST e seus
acessórios

para elos de 10 mm

Para a BCT 4120 ST com seus
acessórios

alça de transporte com sistema de
iluminação integrada
equipamento padrão inclui

150.553.115

150.553.008

220-230V AC (2 pernas redondas Europa)
código do produto

142

150.553.007

110-220V AC (2 pernas planas USA)

720 / 72

mm

variação de temperatura

Mochila para transporte
código do produto

Cortador e combinada operadas a bateria

150.553.113

Espaço para:

Correia para transporte
código do produto

150.553.055

- para carregar a ferramenta com
segurança
- equipada com ganchos de engate rápido

Dimensões (C x L x A): 801 x 529 x 318 mm
Peso :12.8 kg
Características / Beneﬁcios: ver página 18

- 1 BCT com bateria
- 1 conjunto de correntes para tração
- 1 conjunto de adaptadores para
tração
- 1 carregador 220V – 2 pernas
- 2 bateria 24V – 3.0 Ah
- 1 alça de transporte
- manual do usuário
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Especiﬁcações técnicas

HCU 4010 GP ST

HCT 4120 ST

Cortador e combinada operadas manualmente
especiﬁcações

HCU 4010 GP ST

HCT 4120 ST

código do produto

150.012.227

150.012.202

pressão máxima de
trabalho
abertura de lâmina para
corte
força máxima de corte

mm

142

191

kN / t

254 / 25.9

247 / 25.2

Maleta reforçada para armazenagem e transporte
cód. do
produto

Correia de transporte

720 / 72

150.582.506

mm

--

268

força máx. de expansão

kN / t

--

200 / 20.4

força máx. de tração

kN / t

--

46 / 4.7

distância máx. de tração

mm

--

181

força máxima de tração

kN / t

--

61 / 6.2

peso, pronta para uso

kg

10.3

10.8

dimensões (C x L x A)

mm

645 x 205 x 181

698 x 205 x 181

Espaço para:
- cortador HCU 4010 GP ST.
- manual do usuário

código do produto

Para a HCT 4120 ST com
seus acessórios

150.553.115

- para transportar a ferramenta com facilidade
nas costas

Espaço para:
Dimensões (C x L x A): 801 x 529 x 318 mm
Peso: 13.8 kg
Características / Benefícios:
ver página 18

- combinada HCT 4120 ST
- 1 conjunto de correntes para
tração
- 1 conjunto de adaptadores
para tração
- manual do usuário

Acessórios de tração (apenas para HCT)

-20°C - + 55°C

pontas de tração

alavanca da bomba dobrável e com
rotação de 180°

código do produto

etiqueta RFID

150.003.377

Para a HCU 4010 GP ST

- Para carregar a ferramenta com segurança
- Equipada com ganchos de engate rápido

Mochila de transporte

24

expansão máxima

equipamento padrão inclui

Acessórios para as ferramentas operadas manualmente

código do produto
bar/MPa

corte de barra (material S235) mm

variação de temperatura

20

150.582.551

para elos de 10 mm
conjunto de correntes para tração
código do produto

150.582.152

comprimento 1.5 e 3 m
para elos de 10mm

Fácil operação
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Alavanca da bomba dobrável e giratória até 180°
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SMC 4006 C ST

Cortador hidráulico SMC 4006 C ST
especiﬁcações

SMC 4006 C ST

código do produto

150.012.228

sistema hidráulico

68

CORE® (mangueira única /dupla ação)

60

60 HRc / Ø 8.5 mm

50

49 HRc / Ø 12 mm

mm

25

força de corte

kN / t

193 / 19.7

peso, pronto para uso

kg

6.8

dimensões (C x L x A)

mm

382 x 114 x 234

cc

variação de temperatura
equipamento padrão inclui

10
-20°C - + 55°C

130

30
100
75

28 HRc / Ø 16 mm

75 HRb

etiqueta RFID

50

Espaço para:

Ø 20 mm

Dimensões (C x L x A): 504 x 387 x 198 mm
Peso: 4.5 kg

25

100 HRb = 22 HRc
0

150.003.379

Para SMC 4006 C ST com
lâminas reservas

22

alça rotativa e ajustável

Bomba (HTW 1250 CST) e mangueiras
(C 05/10 CST) para a cortador SMC 4006 C ST
podem ser encontradas na pagina 22
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40

Maleta reforçada para armazenagem e transporte
cód. do
produto

720 / 72

abertura da lâmina

conteúdo de óleo

metais extremamente duros como
cadeados e correntes

HRc

bar/MPa

metais
habituais

HRb

pressão máxima de
trabalho

Acessórios para o cortador SMC 4006 C ST

Performance de corte

- cortador SMC 4006 C ST
- 1 conjunto de lâminas reservas
- 1 chave Allen de 4 mm
- manual do usuário

Características / Benefícios:
ver página 18
(com apenas uma exceção maleta para a SMC
4006 C ST não possui rodinhas e alça para
transporte)
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Especiﬁcações técnicas

HTT 1250 C ST

C 05 ST

Mangueiras CORE® C 05/10 ST

Bomba Manual HTT 1250 C ST

Acessórios HTT 1250 C ST

especiﬁcações

HTT 1250 C ST

especiﬁcações

C 05 ST

C 10 ST

código do produto

150.142.041

código do produto

150.570.186

150.570.187

pressão máxima de
trabalho

bar/MPa

720 / 72
CORE® (mangueira única /dupla ação)

sistema hidráulico
tipo de bomba

três estágios

saída 1° estágio (0-60 bar)

28 cc/impulso

saída 2° estágio (60-260 bar)

7.6 cc/impulso

saída 3° estágio (260-720 bar)

3.1 cc/impulso

quantidade de óleo

cc

1400

peso, pronto para uso

kg

14.2

dimensões (C x L x A)

mm

720 x 200 x 230

variação de temperatura

22

pressão máx. de trabalho bar/MPa

cód. do
produto

720 / 72

comprimento

m

5

peso, pronto para uso

kg

2.5

variação de temperatura

Maleta reforçada para armazenagem e transporte
150.003.372

10
4.7
Para HTT 1250 C ST com 5m
ou 10m de mangueira

-20°C - + 55°C
engates de cabeça plana

padrão inclui

sistema antiquebra em ambas as pontas
etiqueta RFID

fator de segurança

Espaço para:

correntes para a mangueira

4:1 (2880 bar)

Dimensões (C x L x A): 800 x 520 x 400 mm
Peso: 12.5 kg
Características / Benefícios:
ver página 18

- 1 bomba HTT 1250 C ST
- 1 mangueira C 05 ST (5m) ou
C 10 ST (10m)
- 1 ferramenta de alivio de
pressão
- manual do usuário

-20°C - + 55°C
manômetro de óleo

padrão inclui

alavanca da bomba ajustável (ângulo)
etiqueta RFID
mangueira de alta pressão
(fornecimento de óleo)

A alavanca da bomba pode ser travada
em duas diferentes posições, para uso
enquanto estiver em pé ou agachado

mangueira de
baixa pressão
(retorno do óleo)
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Especiﬁcações técnicas

PW 4624 C ST

HPW 4624 ST

Cunha de força PW 4624 C ST

Cunha de força operada manualmente HPW 4624 ST

especiﬁcações

PW 4624 C ST

especiﬁcações

HPW 4624 ST

código do produto

150.062.127

código do produto

150.062.136

720 / 72

pressão máxima de
trabalho

bar/MPa

altura min. de inserção

mm

pressão máxima de
trabalho

bar/MPa

CORE® (mangueira única /ação dupla)

sistema hidráulico
altura min. de inserção

mm

6

altura máx. de elevação mm

51

força de separação

kN / t

angulo de cunha

253 / 25.8

dimensões (C x L x A)

mm

713 x 270 x 197

mm

665 x 225 x 186

o equipamento inclui

variação de temperatura

-20°C - + 55°C
cc

122
etiqueta RFID

A bomba (HTW 1250 C ST) e as mangueiras
(C 05 / 10 ST) para a cunha de força
PW 4624 C ST podem ser encontradas na
pagina 22

- Cunha de força PW 4624 C ST.
- 1 spray de teﬂon 400 ml
- Manual do usuário

15°
11.8

dimensões (C x L x A)
quantidade de óleo

angulo de cunha

51
253 / 25.8

kg

9.5

variação de temperatura

kN / t

Para a Cunha de força PW
4624 C ST
Espaço para:

6

peso, pronto para uso

kg

Maleta reforçada para armazenagem e transporte

720 / 72

15°

peso, pronto para uso

Acessórios para Cunhas de força

cód. do produto 150.003.375

altura máx. de elevação mm
força de separação

23

-20°C - + 55°C

Dimensões (C x L x A): 801 x 529 x 318 mm
Peso: 13.7 kg
Características / Benefícios:
Ver página 18

Para a Cunha de força HPW
4624 ST
Espaço para:
- Cunha de força HPW 4624 ST.
- 1 spray de teﬂon 400 ml
- Manual do usuário

alça com sistema de iluminação integrado
o equipamento inclui

alavanca da bomba dobrável e com rotação
de 180°
etiqueta RFID

Correia de transporte (apenas para HPW)
código do produto

150.582.506

- Para carregar a ferramenta com
segurança
-Equipada com ganchos de engate rápido
Mochila de transporte (apenas para HPW)
código do produto

150.553.115

- para transportar a ferramenta com facili
dade nas costas
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Holmatro Holanda
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T +31 (0)162 58 92 00
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Grupo Holmatro
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Raamsdonksveer, Holanda

Holmatro USA
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Holmatro China
Suzhou, China
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