Rescue equipment

Holmatro
Ferramentas de resgate

Tecnologia CORETM
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O poder da inovação
Através dos anos, Holmatro esteve sempre na primeira linha dos desenvolvimentos tecnológicos no campo dos equipamentos hidráulicos
de resgate, para fazer frente aos novos desafios do resgate técnico; trabalhamos continuamente em busca de soluções de alta qualidade,
inovadoras e fiáveis. Deste modo tratamos de contribuir para o êxito diário do pessoal de resgate, nos seus trabalhos para salvar vidas.

A Tecnología CORETM: Segura, Rápida e Fácil.
A Tecnologia CORETM é um revolucionário ponto de viragem na tecnologia das ferramentas de resgate. CORETM permite recriar e simplificar
as técnicas de resgate e os procedimentos de intervenção, assim como os conceitos subjacentes em que estão baseadas essas técnicas e
procedimentos. Quando trabalhar com CORETM, descobrirá imediatamente os benefícios que lhe oferece.
A Tecnologia CORETM (Coaxial Rescue Equipment Technology) refere-se a mangueiras, acoplamentos e válvulas num sistema de resgate. Por
outras palavras: o modo como o óleo hidráulico se dirige da bomba à ferramenta e vice-versa. Um sistema tradicional de duas mangueiras,
consiste numa mangueira de pressão e outra de retorno, separadas, ligando a bomba e a ferramenta de resgate. Um sistema CORETM consiste
numa mangueira interna de alta pressão dentro de uma mangueira externa de baixa pressão. O princípio hidráulico e o rendimento de uma
ferramenta com Tecnologia CORETM e tecnologia tradicional, naturalmente, são idênticos. Comparando o modo de trabalhar com um sistema
tradicional, com CORETM ganha-se tempo, é mais fácil de manejar, é mais eficiente o trabalho e é mais seguro (RAPIDO-FÁCIL-SEGURO).

SEGURO
Um sistema de mangueira (uma dentro de outra) força protegida
- Reforça a segurança de quem maneja a mangueira: a mangueira de alta pressão está protegida dentro da de baixa pressão.
mangueira de retorno de
baixa pressão
max. 720 bar
mangueira de alta
pressão
max. 25 bar

retorno de óleo hidráulico

mangueira reforçada com fibra para-aramida (não aço)
- não se formam vincos e é segura no caso de furar

CORETM

- Factor de segurança da mangueira
1:4 tanto na linha de pressão como na
de retorno.
- De acordo com EN 13204 e NFPA
1936 (estão disponíveis certificados de
entidades independentes)

mangueira dupla reforçada
com aço

Provas de mangueira

Uniões seguras
- primeiro passo união autoblocante
- segundo passo desligando o sistema

- liga e bloqueia com uma
simples pressão

De acordo com as normas internacionais de segurança

- impossível desligar
acidentalmente quando está
em operação

- as provas realizam-se de acordo com as normas de segurança mais
exigentes

Tecnologia CORETM
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A - FÁCIL E RÁPIDO
Fácil manejo

Mudança de ferramenta baixa pressão, durante o trabalho

- A mangueira CORETM liga-se à bomba ou à ferramenta com ou sem
pressão.

Mangueira reforçada com fibra para-aramida
- Não se formam vincos
- Fácil de enrolar/desenrolar

- mude de ferramenta em qualquer momento sem preocupar-se com a
válvula ou a bomba
- Assim poupa muito tempo

Uniões CORETM. Únicas
- as uniões giram 360º mesmo ligadas à bomba ou ferramenta. A
mangueira não se entrelaça

360 º

360 º

- Uniões de face plana, fácil conservação

- menor peso

- fácil de limpar

- não se suja o interior
da união

Uniões acopladas directamente nas ferramentas
- Poupa espaço no interior dos veículos

A Tecnologia CORETM reduz o
peso da mangueira hidráulica
+/- 40%

Mangueira
tradicional
reforçada com
aço

ganha
espaço

Ligar com uma só mão
- Ligar/desligar com uma só mão
- Em qualquer um dos extremos da mangueira
- A união da ferramenta não se apoia no solo

Características inovadoras
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Iluminação integrada na pega
-Não voltará a trabalhar às escuras, nem de dia (sombras)
nem de noite, já que disporá de iluminação incorporada na
ferramenta.
-Com uma só bateria standard tipo AA, os projectores LEDs
têm uma autonomia de 6 horas em trabalho contínuo.
-A bateria substitui-se em menos de 60 segundos

Tecnologia do novo Veio Integrado
Construção do novo e revolucionário veio central
- as lâminas apertam-se directamente resultando uma menor
separação entre elas, aumentando a eficácia do processo de corte e
o rendimento da ferramenta
- o veio integrado está embutido no suporte das lâminas; o resultado é
um desenho mais plano, permitindo um melhor acesso em espaços
reduzidos
- o veio e o seu alojamento ficam protegidos por uma cobertura de
aço inoxidável

construção do veio tradicional

construção do novo veio
integrado

Ao apertar o suporte das lâminas,
apertam-se indirectamente as
lâminas

Apertos directos das lâminas.
Consegue-se maior rendimento
de corte

Válvula de velocidade
Tempos de abertura de macacos e expansores com
pressão de trabalho inferior a 150 bar
sem Válvula de Velocidade

com Válvula de Velocidade
0

eg

undos

undos

inicio da operação a
0 bar

0

150 bar

eg

- Os macacos e expansores com Válvula de Velocidade abrem de
forma significativamente mais rápida até alcançar uma pressão
inferior a 150 bar. Isto traduz-se numa maior rapidez e eficácia no
posicionamento das ferramentas, pelo que se encurta o tempo de
resgate. Quando a pressão de trabalho supera os 150 bar, a válvula
reduz automaticamente a velocidade de abertura, passando a
velocidade “normal” permitindo assegurar e controlar a segurança do
processo de resgate

s

s

150 bar

começa a separação, tracção,
aperto e elevação a partir
dos 150 bar

Tecnologia de Novos Veículos (NCTTM)
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O conflito entre a segurança e a acessibilidade

Os fabricantes de veículos incorporam cada vez mais, o uso de estruturas reforçadas e materiais de grande resistência para melhor
proteger os passageiros em caso de acidente. A nova tecnologia aplicada nesses veículos, por vezes gera um conflito entre segurança e
acessibilidade. Por outras palavras, a construção do veículo que torna possível que um condutor sobreviva num acidente, poderá ser a
mesma razão que torna impossível liberta-lo do veículo pelos resgatadores. Para ajudar a enfrentar este desafio, Holmatro desenvolveu
uma gama de tesouras para NCTTM. Graças a algumas características especiais (ver mais abaixo), estas tesouras permitem um melhor
rendimento de corte nas robustas construções dos veículos modernos.

Tesouras de desenho avançado

Lâminas NCTTM
720 bar 0 bar

70%

210 bar

Pressão necessária para cortar
um pilar B de um protótipo
automóvel de 2009, com as
lâminas NCTTM de Holmatro
Excesso de capacidade com uma
tesoura, com lâminas NCTTM de
Holmatro (70%)

Lâminas GP
720 bar 0 bar

18%
590 bar

A

R

202 mm

- lâminas com configuração
em “U” que puxam os
materiais até ao interior
- permite que elementos
grossos, tais como os pilares
B e C, sejam cortados na
zona mais resistente da
tesoura

Reserva para o futuro

BAR

Para ser capaz de cortar as estruturas dos veículos modernos, o
desenho das lâminas é parte importante da solução. As revolucionárias
lâminas NCTTM de Holmatro, com o seu característico ângulo de 90º,
permitem uma grande abertura das pontas. Rodeiam facilmente os
pilares dos veículos modernos. A configuração em “U” das lâminas
NCTTM, puxam automaticamente o material a cortar até ao interior das
mesmas, que é o ponto com maior força de corte. O resultado é um
rendimento de corte superior. As estruturas dos veículos modernos e
os novos materiais de grande dureza, cortam-se com maior eficácia
e com uma pressão de trabalho muito menor que com as lâminas de
uso general (GP)

B

Pressão necessária para cortar
um pilar B de um protótipo de
carro de 2009, com as lâminas
GP convencionais
Excesso de capacidade com
uma tesoura com lâminas GP
(18%)

Construção do Novo Veio Integrado (i-Bolt)
O Novo Veio Integrado (i-Bolt) fixa as lâminas mais firmemente,
resultando uma menor separação das mesmas e um rendimento
de corte melhorado. O desenho extra plano do revolucionário i-Bolt
permite um melhor acesso em espaços reduzidos.

Maior força hidráulica de corte
Necessita-se potência para cortar os materiais mais duros e as
estruturas reforçadas dos veículos modernos. Além do mais, as
operações de resgate, requerem velocidade e facilidade de uso das
ferramentas. Na gama de tesouras NCTTM, Holmatro desenvolveu mais
força hidráulica de corte com a mesma pressão máxima de trabalho.

103.8 t

NCTTM II Tesouras

CU 4055 C NCTTM II

NCT™ II Tesouras - Tecnologia de Novos Veículos
especificações

CU 4035 C NCT™ II CU 4050 C NCT™ II

classificação conforme EN 13204

CU 4055 C NCT II

AC145E-13.8

BC165H-18.0

abertura das lâminas

mm

159

181

202

força de corte

kN / t

355 / 36.2

927 / 94.5

1018 / 103.8

32

41

41

varão redondo (conforme EN 13204) mm
peso pronta a usar

kg

iluminação na pega / veio integrado

CC202H-19.6

13.8

18.0

19.6

√/√

√/√

√/√

Teste de acordo com EN 13204 /NFPA 1936 | Todos os modelos estão disponíveis também com duas mangueiras

CU 4035 C NCTTM II

CU 4050 C NCTTM II

Características / Beneficios
Tecnologia de Novo Veio Integrado

Desenho melhorado das lâminas - NCTTM II

- O material é arrastado até ao ponto de maior força da tesoura
- altos rendimentos de corte, testados, nos últimos modelos de
veículos
- corta varão redondo maciço de 41 mm. (CU 4050/4055)

Tecnologia de Novos Veículos - incomparáveis

- efectuando um profundo corte num pilar B

- cortam todos os novos pilares, resistentes e complexos
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GP tesouras
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CU 4035 C GP

GP tesoura - Uso geral
especificações

CU 4007 C

classificação conforme EN 13204

CU 4010 C GP CU 4020 C GP

CU 4030 C GP

CU 4031 C GP

CU 4035 C GP

CU 4040 C GP

CC220H-17.6

AC55B-3.8

AC116D-7.8

AC133E-10.7

BC160F-10.9

BC190H-13.8

CC205H-14.2

abertura das lâminas

mm

55

142

152

181

300

237

282

força de corte

kN / t

220 / 22.4

254 / 25.9

394 / 40.2

394 / 40.2

380 / 38.8

380 / 38.8

470 / 47.9

20

24

26

26

32

32

35

varão redondo (conforme EN 13204) mm
peso pronta a usar

kg

iluminação na pega / veio integrado

3.8

7.8

10.7

10.9

13.8

14.2

17.6

––/√

––/––

––/√

––/√

√/√

√/√

√ / --

Teste de acordo com EN 13204 /NFPA 1936 | Todos os modelos estão disponíveis também com duas mangueiras

CU 4007 C

CU 4020 C GP

CU 4031 C GP

Características / Benefícios
Tecnologia de Novo Veio Integrado
Construção veio tradicional

Iluminação integrada na asa

Construção veio integrado

- desenho mais plano para um melhor acesso a sítios apertados
- visão clara em todas as circunstâncias

Faça a sua escolha

Apertando o suporte das
lâminas. As lâminas apertam-se
indirectamente.

Apertos directos das lâminas.
Consegue-se maior rendimento
de corte

- A tesoura Holmatro NCTTM II está especialmente desenhada para
intervir em acidentes de tráfego.
- A tesoura Holmatro GP é eficaz em acidentes de tráfego, resgates
urbanos, industriais, acidentes de ferroviários, etc.

Expansores
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SP 4260 C
SP 4240 C
SP 4230 C

SP 4280 C

Expansores
especificações
classificação conforme EN 13204

SP 4230 C

SP 4240 C

SP 4241 C

SP 4260 C

SP 4280 C

AS33/835 - 17.2

AS43/686 - 18.1

AS43/686 - 18.8

BS60/833-23.9

CS85/677-26.9

abertura de separação

mm

835

686

686

833

677

força máxima de separação (até)

kN / t

86 / 8.8

206 / 21.0

331 / 33.7

269 / 27.4

397 / 40.5

força de aperto

kN / t

47 / 4.8

65 / 6.6

66 / 6.7

83 / 8.5

177 / 18.1

força de tracção

kN / t

53 / 5.4

90 / 9.2

90 / 9.2

104 / 10.6

143 / 14.5

peso pronto a usar

kg

válvula de velocidade / iluminação integrada

17.2

18.1

18.8

23.9

26.9

√/√

√/√

√/√

√/√

√/√

Teste de acordo com EN 13204 | Todos os modelos estão disponíveis também com duas mangueiras

Expansores - acessórios
para o modelo

4230

4240 / 4241

4260

4280

1 x ponta de reposição

√

√

√

√

1 x ponta de corte

√

√

√

––

jogo de acessórios de tracção

√

√

√

√

jogo de correntes de tracção

√

√

√

√

1 x ponta com dentes extra largos*

––

√

––

––

caixa com todas as pontas de tracção (2
de cada ) e acessórios de tracção

√

√

√

––

caixa como jogo de correntes de tracçao

√

√

√

––

* não neste caso

Características / Benefícios
Válvula de velocidade única em todos os expansores

Versatilidade

seg.
sem válvula de velocidade
seg.
Com pressão com válvula de velocidade
de trabalho
inferior a
150 bar, a
ferramenta abre,
significativamente
mais rápida

- para rápida reacção

separar

traccionar

apertar

cortar

Multiusos
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CT 4150 C

Multiusos

Conjunto multiuso

especificações

CT 4120 C

CT 4150 C

especificações

CT 4123 C

abertura de separação

kN / t

200 / 20.4

211 / 21.5

abertura de separação

mm

191

229

Bomba manual de 3 etapas HTT 1800 UC montada
em placa suporte de aço inoxidável com pegas de
transporte
5 metros de mangueira CORETM, cor laranja, com
uniões CORETM em ambos os extremos.

força de corte

kN / t

247 / 25.2

380 / 38.8

Multiuso CT 4120 C

24

32

classificação EN 13204

BK26/268-E-8.7 CK35/360-H-14.2

abertura de separação

mm

268

360

varão redondo (conforme EN 13204) mm
força de aperto

kN / t

46 / 4.7

76 / 7.8

força de tracção

kN / t

61 / 6.2

51 / 5.2

peso, pronto a usar

kg

iluminação na pega / veio integrado

8.7

14.2

–– /––

√/√

consiste em

peso do conjunto kg

35.0

Teste de acordo com EN 13204 e NFPA 1936 | Todos os modelos estão disponíveis
também com duas mangueiras
um completo sistema de resgate para intervenções rápidas

Multiusos - acessórios
para modelo

CT 4120 C

CT 4120

CT 4150

jogo de acessórios de tracção

√

√

jogo de correntes de tracção 3 m. + 1,5 m.

√

√

caixa com acessórios e correntes de tracção

√

√

Características / Beneficios
Múltiplas funções

Pontas dentadas para separar e apertar
- aderência perfeita sem necessidade de trocar as pontas

separação
tracção
corte
aperto

- corte, separação, aperto e tracção na mesma ferramenta

Macacos - Pistão simples / Telescópicos
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TR 4350 C

TR 4340 C

Pistão simples

Macacos
especificações
classificação conforme EN 13204

Telescópicos

RA 4311 C

RA 4313 C

RA 4315 C

TR 4340 C

TR 4350 C

R100/150-7.6

R100/250-9.0

R100/400-10.9

TR217/158-81/124-10.8

TR217/388-81/354-16.3

força de separação em todo o curso

kN / t

100 / 10.2

100 / 10.2

100 / 10.2

--

--

percurso de separação

mm

150

250

400

--

--

força de separação 1º pistão

kN / t

217 / 22.1

217 / 22.1

força de separação 2º pistão

kN / t

81 / 8.3

81 / 8.3

percurso de separação 1º pistão

mm

158

388

percurso de separação 2º pistão

mm

124

354

curso total de separação

mm

--

--

--

282

742

comprimento fechado / aberto

mm

315/465

415/665

565/965

303/585

533/1275

peso, pronto a usar

kg

7.6

9.0

10.9

10.8

16.3

Teste de acordo com EN 13204 e NFPA 1936 | Todos os modelos estão disponíveis também com duas mangueiras

Macacos - acessórios para modelos
descrição

RA 4311 C

RA 4313 C

RA 4315 C

RA

TR

suporte RAM HRS 22 (NCTTM)

√

√

125 mm

√

--

225 mm

√

--

500 mm

√

--

√

--

250 mm

--

√

450 mm

--

√

tubos de extensão
peça de ligação
tubos de extensão*
* só para TR 4340

Características / Benefícios
Trabalho em progressão

Válvula de velocidade única em todos os macacos

- Nos macacos de pistão simples e nos
telescópicos: na abertura criada por um
modelo, pode colocar-se o modelo seguinte
da gama e assim fazer uma separação
progressiva

sec.
com pressão de trabalho inferior
a 150 bar, a ferramenta abre
significativamente mais rápido

- maior rapidez de colocação

sem válvula de velocidade
sec.
com válvula de velocidade

Macacos de pistão simples e duplo

11

RA 4331 C

RA 4332 C

Pistão simples

Macacos
especificações
classificação conforme EN 13204

Pistão duplo

RA 4321 C

RA 4331 C

RA 4322 C

RA 4332 C

R161/250-11.1

R161/350-12.6

R161/480-15.4

R161/680-18.3

força de separação em todo o curso

kN / t

161 / 16.4

161 / 16.4

161 / 16.4

161 / 16.4

força de tracção em todo o curso

kN / t

50 / 5.1

50 / 5.1

50 / 5.1

50 / 5.1

percurso de separação/tracção

mm

250

350

2 x 240

2 x 340

comprimento recolhido / aberto

mm

512/762

612/962

745/1225

945/1625

peso, pronto a usar

kg

11.1

12.6

15.4

18.3

Teste de acordo com EN 13204 e NFPA 1936 | Todos os modelos estão disponíveis também com duas mangueiras

Macacos - acessórios
RA 4321 C

descrição
suporte RAM HRS 22 (NCTTM)
conjunto suporte de jante, em caixa
caixa de acessórios
conjunto de correntes, em caixa
conjunto de correntes, em caixa

RA 4322 C

Características /Benefícios
Tubos de extensão
- diferentes tamanhos para ampliar o comprimento
- os tubos de extensão só podem conectar-se na base fixa dos macacos de um só pistão (excepto RA 4322 e RA 4332)

Cabeças em cruz giratórias
- fácil colocação e perfeita aderência em cada situação

360°

Macacos Extendo
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Macacos Extendo
especificações

XR 4360 C
R100/650-13.4
TR100/300-100/350-13.4

classificação conforme EN 13204
força de separação

kN / t

100 / 10.2

percurso mecânico

mm

300

curso hidráulico

mm

350

percurso total

mm

650

comprimento fechado / aberto

mm

625 / 1275

peso, pronto a usar

kg

13.4

Teste de acordo com EN 13204 e NFPA 1936 | Todos os modelos estão disponíveis também com duas mangueiras

Características / Beneficios
Estende manualmente

Pega única ajustável

- para rápidos posicionamentos
- permite posicionamentos mais precisos
- permite iniciar a separação de forma praticamente imediata

- Posicionamento da pega à direita/esquerda: facilita o uso do
macaco em qualquer lado do veículo

Rápido posicionamento: situe o macaco no suporte e ajuste-o manualmente

Ajustar a pega para facilitar o uso do macaco em qualquer lado do veículo

Força de afastamento 10 T, em todo o comprimento

Desdobramento manual com sistema autoblocante

- não perde potência durante todo o percurso

10 t
10 t
10 t

- fácil: não necessita ser
bloqueado manualmente
- seguro: não é possivel
desbloquear-se
acidentalmente,
devido ao seu sistema
de bloqueio de 2 etapas

Grupos energéticos a motor

SPU 16 PC
bomba pessoal
com controle
electrónico

DPU 31 PC
bomba pessoal com
controle electrónico
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PU 30 C

Bombas a motor de gasolina
especificações
classificação conforme EN 13204

SP 10 PC1)

SPU 16 PC

DPU 31 PC

PU 30 C5)

STO

STO

MTO

MTO

1

1

2

2

(2660) 2800

(1680) 1700

2490

3600

14.6

16.7

24.9

24.4

2)

nº de ferramentas que podem ligar-se

3)

capacidade efectiva depósito de óleo cc
peso pronta a usar 4)

kg

SP 10 PC

1)
também disponível em versão de mangueiras duplas | 2) EN 13204: STO= Serviço de uma ferramenta MTO= Serviço simultâneo de múltiplas ferramentas
| 3) uma bomba CORETM com ligação para uma ferramenta, oferece a mesma operatividade que uma bomba dual com 2 ligações | 4) inclui o óleo hidráulico, o do motor,
gasolina e ligações | 5) ) também disponível em versão de mangueiras duplas

Características / Benefícios
Elevado conteúdo de óleo hidráulico - DPU 31, PU 30 e SP 10
- suficiente para trabalhar com 2
ferramentas à vez

Baixo nível de ruído - DPU 31 e SPU16
nível de
ruído
(dB)

72 dB
68 dB

Alto nível de ruído
- incómodo para as vítimas
- incómodo para as vítimas

SPU 16
DPU 31

Baixo nível de ruído
- menor incómodo para as
vítimas
- facilidade de comunicação no
cenário do resgate

- de acordo com EN ISO 11201
- maior conforto para as vítimas e os resgatadores

Conjunto de válvulas iluminado - DPU 31 e SPU 16
- facilita a localização da bomba, assim
como o ligar e desligar as mangueiras
na escuridão

Controle electrónico - DPU 31 e SPU 16
- o motor com controle electrónico
de velocidade acelera
automaticamente ao limite
quando a ferramenta é accionada
- o motor volta ao ralenti quando a
ferramenta não actua
- mínimo consumo de combustível

Bomba com tecnologia 3 etapas - SPU 16
- maior caudal e velocidade da ferramenta
na 2ª etapa e maior controle (quando se
necessite)

Extremamente leves < 25 kg
- podem transportar-se rápida e
facilmente, inclusive a lugares de
difícil acesso

Bombas a motor

SPU 35 PC

Bombas a motor
especificações
classificação conforme EN 13204 2)
número de ligações de ferramentas 3)
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SPU 35 PCF

gasolina

gasolina

diesel

SPU 35 PC / PCF 1)

SPU 35 DC / DCF 1)

SPU 35 YCF 1)

STO

STO

STO

1

1

1

2000

2000

capacidade efectiva depósito de óleo

cc

2000

peso pronta a usar

kg

25.2 / 27.4

26.4 / 27.8

48.2

SPU 35 PC/DC com pega de transporte, SPU 35 PCF/DCF/YCF com chassis de protecção | EN 13204: STO = Serviço de uma só ferramenta | uma bomba CORETM
com ligação para uma ferramenta, oferece o mesmo grau de utilização operativa, que uma bomba com duas ligações de mangueiras duplas tradicionais. Estas podem solicitarse também em versão ATO (Serviço APRA 2 ferramentas alternativamente)

1)

2)

Características / Benefícios
Vários motores disponíveis
- Escolha: gasolina / eléctrico / diesel

SPU 35 DF, motor eléctrico
(versão 2 mangueiras duplas)

TPU 35 YF, motor diesel (versão
2 mangueiras duplas)

3)

Bombas a motor

DPU 60 PC
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MPU 60 DC

Bombas a motor - gasolina /eléctricas
Versão DUO - 2 ferramentas
simultâneas

especificações

DPU 60 PC 1)
classificação conforme EN 13204

2)

capacidade efectiva do depósito de óleo cc
peso, pronta a usar 3)

kg

DPU 60 DC 1)

Versão TRIO - 3 ferramentas
simultâneas
MPU 60 PC 1)

MPU 60 DC 1)

MTO

MTO

4000

4000

46.1

45.7

50.6

55.5

também disponíveis
bomba a motor com arranque eléctrico
motor eléctrico 380 - 440 VAC

DPU 60 PXC

MPU 60 PXC

DPU 60 EC

1)

modelos PC= motor de gasolina /modelos DC = motor eléctrico | 2) EN 13204: MTO (Servicio a múltiplas ferramentas)
3)
inclui óleo hidráulico e de motor, gasolina e uniões | Todos os modelos estão disponíveis em versão de mangueiras duplas

Juntando carretéis
comprimento de mangueiras
cores de mangueiras

m
esq./drta

15-20-25

Defina o seu próprio Módulo Compacto de
Resgate
2

laranja/laranja
laranja/azul
azul/azul
1

1
3
DPU 60 PC CRM 20 CWT

Bomba dual com carretéis

1. Escolha uma das bombas mencionadas.
2. Escolha o comprimento das mangueiras para os carretéis - 15 ou 20 m.
3. Junte os seguintes acessórios opcionais (ver fotografia)
1 = pega de transporte 2 = suportes para ferramentas 3 = rodas dobráveis
Os equipamentos CRM são
fornecidos completamente
montados com mangueiras
e acessórios

DPU 60 PC CRM 20 CWT, com ferramentas opcionais

Bombas - manual/pé/ar
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HTW 1800 C

FTW 1800 C

Bombas mão/pé

mangueira simples

mangueira dupla

HTW 300 ABU1)

HTW 700 ABU

HTW 1800 C

manual

manual

manual

especificações
classificação conforme EN 13204

CORETM

--

2)

accionamento

FTW 1800 C

HTT 1800 UC

STO
pé

manual

capacidade efectiva depósito de óleo

cc

300

710

1800

1800

1800

peso pronto a usar

kg

4.0

9.1

10.8

11.3

18.0

1)

para uso com ferramentas de acção simples |

HTW 300 ABU

2)

EN 13205: STO (Serviço a Uma Ferramenta)

HTW 700 ABU

HTT 1800 UC

Bombas de ar
especificações
classificação conforme EN 13204
pressão máxima de ar

AHS 1400 FDUC
STO

1)

bar

capacidade efectiva depósito de óleo cc
peso, pronto para uso
1)

kg

EN 13204: STO (Serviço a Uma Ferramenta)

8
1400
6.6
AHS 1400 FDUC

Mangueiras / Carretéis
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Mangueiras CORETM de 5 m.

Mangueiras - CORE™

Mangueiras - duplas

Mangueiras - simples

cores 1)
comprimento

m

5

10

15

20

5

10

15

20

1

2

3

5

peso 2)

kg

2.5

4.7

6.9

9.1

4.5

7.8

11.0

14.3

1.0

1.3

1.6

2.3

1)

cada comprimento está disponível nas cores indicadas |

2)

o peso inclui os adaptadores e o óleo hidráulico

factor de segurança nas
mangueiras
1:4= 2880 bar

mangueira dupla de 5 m.

mangueira simples de 3 m.

Carretéis - CORE™
versão
cores

simples - orientação esquerda/direita

dupla

Carretel eléctrico - orientação esquerda/direita
esquerda / direita

1)

comprimento

m

15

20

25

2 x 15

2 x 20

2 x 25

25

30

peso 2)

kg

17.1

19.5

22.2

33.4

38.3

43.6

38.0

40.5

1)

cada comprimento está disponível nas cores indicadas |

2)

o peso inclui os adaptadores e o óleo hidráulico.

carretel simples

carretel duplo

Carretel eléctrico

Carretéis - mangueiras duplas
versão

simples - orientação esquerda/direita

cores

double

esquerda / direita

esquerda / direita

comprimento

m

15

20

25

30

2 x 15

2 x 20

2 x 25

2 x 30

peso 1)

kg

19.5

22.0

24.8

27.3

39.5

44.5

50.0

55.5

1)

o peso inclui mangueira com adaptadores e o óleo hidráulico

carretel duplo com mangueiras duplas

Ferramentas de resgate autónomas

BCT 4120
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BCU 4010 GP

Ferramentas autónomas
especificações
classificação conforme EN 13204

Ferramentas com bateria
multiuso

tesoura

BCT 4120

BCU 4010 GP

BK26/268-E-15.3

AC116-D-14.7

separação

mm

268

--

força máxima de separação

kN / t

200 / 20.4

--

força de corte

kN / t

247 / 25.2

254 / 25.9

varão redondo

mm

24

24

força de aperto

kN / t

46 / 4.7

--

força de tracção

kN / t

61 / 6.2

--

peso pronto a usar

kg

15.3

14.7

√

√

iluminação integrada

Acessórios para ferramentas a bateria
bateria

bolsa para
bateria

carregador
para
veículo

cabo de alimentação com
pinças

caixa
®
Pelican

conjunto de
correntes de
tracção

bolsa de
transporte

conjunto de
adaptadores
de tracção

chassis
de transporte

arnês de
transporte

cinta de
transporte

Características / Beneficios
Autónoma

Ideal para intervenções rápidas/espaços confinados
- não necessita bomba nem
mangueiras
- bateria fácil de carregar e
substituir

Extremamente portátil
- compacta, leve e perfeitamente equilibrada

Outras fontes de recarga e uso
- pode ser ligada à bateria de qualquer veículo

Ferramentas de resgate autónomas

HPW 4624

Ferramentas de resgate
autónomas
especificações
classificação conforme EN 13204

Ferramentas manuais
multiuso

tesoura

cunha

HCT 4120

HCU 4010 GP

HPW 4624
--

BK26/268-E-10.8

AC116-D-10.3

altura mínima de inserção

mm

--

--

6

altura máxima de elevação

mm

--

--

51

separação

mm

268

--

--

força máxima de reparação kN / t

200 / 20.4

--

253 / 25.8

força de corte

247 / 25.2

254 / 25.9

--

kN / t

varão redondo

mm

24

24

--

força de aperto

kN / t

46 / 4.7

--

--

força de tracção

kN / t

61 / 6.2

--

--

peso pronto a usar

kg

10.8

10.3

11.8

--

--

√

iluminação integrada

HCU 4010 GP

180°

HCT 4120

Para acessórios e correntes de tracção da ferramenta HCT 4120, ver acessórios de ferramentas a
bateria.

Características / Benefícios
Ergonomia de uso

Comando progressivo e rotativo

- para accionar a ferramenta
só é necessário um simples
movimento de vai e vem.

- fácil transporte e
armazenamento
- pode utilizar-se em qualquer
posição
- ideal para trabalhos em
espaços reduzidos

Mínimo espaço de inserção - HPW 4624

Autónomas
- a bomba está integrada na
própria ferramenta, não precisa
de bomba nem mangueira
adicional
- fácil de transportar em longas
distâncias
- ideal para trabalhos em espaços
reduzidos

- cria o espaço necessário para
trabalhar com almofadas ou
expansores

Autónoma: especial para
trabalhos em lugares de difícil
acesso
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Ferramentas de resgate diversas
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Macacos de alumínio
especificações

HLJ 50 A 6

HLJ 50 A 10

capacidade de elevação

kN / t

510 / 52

510 / 52

altura fechado

mm

150

196

percurso

mm

61

104

peso pronto a usar

kg

7.0

8.7

Cunha
especificações

PW 4624 C 1)

altura mínima de inserção

mm

altura máxima de elevação

mm

51

força de separação

kN / t

253 / 25.8

peso pronto a usar

kg

1)

6.0

9.5

também disponível em versão mangueira dupla em operação
PW 4624 C

- cria espaço para introduzir o expansor ou as almofadas

Exemplo de trabalhos de elevação progressiva

A cunha abre espaço para colocar a
almofada (ver pág. 28).

A almofada insuflada segura e estabiliza o bloco.

Macaco com unha
especificações

TJ 3610

capacidade máxima no suporte

kN / t

118 / 12

força máxima (na unha)

kN / t

98 / 10

altura elevação / curso do cilindro

mm

250

altura fechado

mm

448

altura mínima inserção da unha

mm

56

peso pronto a usar

kg

20.5

TJ 3610

Foi criado espaço para o macaco de
elevação.

Ferramentas diversas de resgate
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Rompedora de betão
especificações

CC 20 C

máxima abertura

mm

230

força de esmagamento

kN / t

68 / 7

forma da ponta
peso pronto a usar

pontiaguda
kg

22.9

- trabalho duro: preparada para romper rapidamente blocos de betão, de
considerável espessura e de grande tamanho
- baixa emissão de pó: permite uma visão clara do cenário de resgate.
- sem vibrações: reduz o risco de uma segunda derrocada
- ideal para uso combinado com a mini tesoura CU 4007 para corte de varão.
- mais silenciosa que utilizar uma serra de resgate: apenas a bomba produz som.

Uma combinação perfeita: rompendo o
betão com a CC 20 C e cortando o ferro
com a mini tesoura CU 4007 C (ou SMC
4006 C).

Desenhada para trabalhos
muito duros.

A rompedora de betão
quase não produz pó.

Esmaga tubos
especificações

HPS 60 AU

força máxima de aperto

kN / t

máximo Ø exterior de tubo

mm

147 / 15
60

máxima espessura de tubo

mm

4.0

peso pronto a usar

kg

8.6

HPS 60 AU

Tesouras para cabos

Cabos de aço

especificações
capacidade
abertura máxima de
mordaça
capacidade cabo de aço
6 x 19
capacidade aço maciço
capacidade cabos
tomada de terra
capacidade cabos
telefónicos
peso pronto a usar

Cabos eléctricos

HWC 16 U

HWC 20 U

HWC 32 U

HCC 85 U

HCC 100 U

kN / t

54 / 5.5

153 / 15.6

262 / 26.7

51 / 5.2

91 / 9.2

mm

20

50

32

85

100

ø mm

16

20

32

--

--

ø mm

13

19

25

--

--

ø mm

--

--

--

50

75

ø mm

--

--

--

85

100

kg

2.2

9.0

9.9

7.3

13

HWC 32 U

HCC 85 U

Ferramentas de resgate diversas
Tesoura Materiais Especiais
especificações

SMC 4006 C 1)

abertura de lâminas

mm

25

força de corte

kN / t

193 / 19.7

capacidade de corte 2)

mm

Ø 20

peso pronta a usar

kg

1)

6.5

também disponível em versão mangueira dupla |

2)

dureza de aço 75 HRb

SMC 4006 C

Mini tesoura

2

especificações

HMC 8 U

1 com acoplamento
2 com mangueira de 30 cm. em caixa
3 com cotovelo giratório 360º e mangueira de 30 cm.; em caixa
4 4 com cotovelo giratório 360º e bomba manual HTW 300 ABU incorporada, com
2 m de mangueira; em caixa
força de corte
kN / t
79 / 8.0
varão

mm

15

peso pronto a usar

kg

3.1

1

4

Abre-portas
especificações

HDR 50

HDO 100 1)

força de separação

kN / t

47 / 4.8

--

força de avanço

kN / t

51 / 5.2

100 / 10.2

710 / 1310

-- / --

11.0

6.6

comprimento min./máx. mm
peso pronto a usar

3

kg

com ligação giratória de mangueira e fornecida em caixa sintética de
armazenamento e transporte; também disponível com mangueira de 30 cm.
sem pega.
1)

HDO 100

HDR 50

22

Resgate ferramentas de apoio
Suporte de macaco
modelo
carga máxima

kN / t

peso

kg

HRS 22

HRS 22 NCTTM

216 / 22

220 / 22.4

7.7

14.9

- adequado para os pilares das portas: HRS 22 NCTTM para pilares de
grande largura e pilares B dos novos modelos de veículos
- várias possibilidades de apoio para diferentes ângulos de trabalho.
- a versão NCTTM dispõe de dentes para melhor aderência e perfis
para evitar a inclinação do macaco.

HRS 22

HRS 22 NCT

Adaptador para jante
peso do conjunto com caixa

kg

12.4

- só com rams RA 4321-22 C / RA 4331-32 C
- os resgatadores não têm que meter-se por baixo do veículo
- pode utilizar-se também para afastar a coluna da direcção de um
camião

Blocos e cunhas
conjunto A consiste em:

conjunto B consiste em:

2 x calços escalonados

2 x blocos baixos

2 x cunhas pequenas

2 x blocos médios

2 x cunhas largas

2 x blocos altos
2 x cunhas pequenas

Set A

2 x cunhas largas
- fabricados em polietileno reciclado, resistente à água e óleo
- virtualmente indestrutíveis, permitem maior pressão superficial que
a madeira
- perfil anti-deslizante, encartáveis

Posto de ferramentas
dimensões (C x L)

cm

200 x 150

250 x 200

peso

kg

2.3

3.7

- polyester recoberto de PVC repelente de água, duradouro
- dobrável para armazenamento e transportar facilmente

Barreira de protecção
dimensões (C x L)

mm

900 x 500

peso

kg

2.9

- assegura uma óptima protecção à vitima
- fabricada em material
- transparente para observar continuamente a vitima
- transparente para observar continuamente a vitima

Punção quebra vidros
material

alumínio anodizado e aço temperadol

- alumínio anodizado e aço temperado
- rápido, prático e seguro

Set B
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Resgate ferramentas de apoio
Quebra vidros
dimensões (C x L x A)

mm

420 x 245 x 35

peso

kg

1.0

- é fornecido com um punção e abraçadeiras de montagem

Corta vidros
modelo
peso

HGC 7
kg

1.6

- é fornecido com punção e caixa sintética

Secunet® (protector de airbag)
peso

g

250

- fácil de instalar, em segundos
- para todos os veículos de passageiros e comerciais
- inclui caixa sintética com suporte montagem de parede

Corta cintos
dimensões (C x L x A)

mm

154 x 44 x 5

- seguro, lâmina totalmente protegida

Coberturas de protecção

SEP 5

SEP 10

dimensões
cm

peso
Kg.

conteúdo

conteúdo

26 x 30

0.18

2x

4x

60 x 60

0.52

2x

4x

150 x 60

1.20

1x

2x

bolsa com velcro
manta com íman

- polyester retardante de fogo, resistente ao desgaste e repelente a
água
- mantas com ímanes para uma fixação instantânea ao veículo
- laváveis ( retirando os ímanes)

Conjunto de estabilização de veículos
Conjunto consiste em:

VS 7

HVS 1, capotamento lateral

--

1x

1x

HVS 2, capotamento lateral ou total

2x

1x

2x

HVS 3, cenários vários de
capotamento

2x

2x

2x

Máx. carga axial

VS 13 bolsa de acessórios

kN / t 17 / 1.7 13 / 1.3

--

comprimento mínimo efectivo mm

708

1316

--

curso

mm

360

635

--

peso

kg

6.0

8.5

4.2

- posicionamento rápido e simples
- criação de um triângulo estável em menos de 1 minuto com apenas
uma escora
- bolsa de acessórios com vários tipos de cabeças e cintas de tensão
e ligação

VS 13

VS 7
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Holmatro RFID
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Acerca do sistema de identificação por rádio frequência - RFID

sem
carga

Sistema Online para Gestão de Equipamentos

Este sistema gratuito baseado na Internet ajuda a administrar o vosso
inventário de equipamentos, mais rápido e fácil do que nunca. Elimina
a carga de trabalho administrativo e permite-lhes concentrarem-se no
trabalho mais importante: salvar vidas.
O sistema incorpora a tecnologia de Identificação por Rádio
Frequência, utilizando ondas de rádio, para transmitir informação
desde e até o Terminal do equipamento. Esta tecnologia, já testada,
não interfere com outros sistemas de comunicação. O equipamento
de resgate Holmatro incorpora o terminal RFID e está pronto para
ser adicionado ao seu inventário pessoal através do portal Web
Holmatro RFID. É também possível adicionar e instalar o terminal
noutros elementos.

Características / Benefícios
√

Gestão de inventário de equipamentos

√

Documentação / informação centralizada sobre o produto

√

Para ferramentas de resgate e outros elementos

√

Registo de manutenção e reparações

√

Rápida visão geral e procura de equipamentos

√

Acesso protegido

Leitores compatíveis: versões USB y Bluetooth.

Estão disponíveis kits de terminais RFID para equipamentos de
resgate que não o tenham incorporado.

Para mais informação, por favor utilize o portal Web RFID em: www.holmatro.com/rescue

PowerShoreTM Sistema de escoramento
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- resgate em veículos ligeiros

- resgate em valas

- resgate em veículo pesado

escoras hidráulicas - 100 kN/10.1 t

- resgate em desabamentos
urbanos

escoras pneumáticas - 4 kN/0,4 t

modelo

sistema de
bloqueio

comprimento
recolhido mm

percurso
mm

peso
Kg.

modelo

sistema de
bloqueio

comprimento
recolhido mm

percurso
mm

peso
Kg.

HS 1 Q 5 FL

Auto-bloqueio

632

252

10.3

AS 3 Q 5 FL

HS 1 Q 10 FL

Auto-bloqueio

1092

252

13.0

AS 3 Q 10 FL

Auto-bloqueio

632

252

8.4

Auto-bloqueio

1092

252

11.2

HS 1 L 5+

Contra-porca

575

252

9.2

AS 3 L 5+

Contra-porca

575

252

7.3

HS 1 L 10+

Contra-porca

1035

252

11.9

AS 3 L 10+

Contra-porca

1035

252

10.1

Auto-bloqueio: pistão com mecanismo de bloqueio que se ajusta em passos de 9 mm. A recolha do pistão só é possível depois de libertar
este mecanismo de bloqueio.
Contra-porca: pistão com rosca e porca. Quando se abre o pistão, pode-se ajustar a porca.

HS 1 L 5+

AS 3 Q 5 FL

Funcionamento hidráulico PowerShoreTM

Funcionamento pneumático PowerShoreTM

Bomba manual, peso
pronta para uso 9,9 kg.

Unidade de controlo simples e dupla, redutor de
pressão, mangueiras para ar e garrafa

Funcionamento manual (mecânico)

Extensões / Ligador

sistema de
bloqueio

comprimento
recolhido mm

curso
mm

peso Kg.

MS 2 L 2 +

Rosca

250

127

3.5

MS 2 L 5 +

Contra-porca

575

250

6.7

modelo

Rosca: cilindro com rosca. Quando o cilindro é aberto, a rosca
dispõe de auto-retenção.
Contra-porca: cilindro com rosca e porca. Quando se estende o
pistão pode-se ajustar a porca.

modelo

extensão mm.

cor

peso kg

SX 1

125

branco

1.5

SX 2

250

azul

1.9

SX 5

500

amarela

2.8

SX 10

1000

verde

4.6

SX 15

1500

vermelho

6.4

FX 1

-

1.4

Ligador FX1: com ligação fêmea em ambos os lados. Para ligar a
união macho de uma extensão com uma cabeça. Assim é possível
realizar um escoramento sem utilizar um cilindro.

MS 2 L 2+
FX 1

SX 1

SX 2

Veja também a brochura, em separado PowerShoreTM e www.holmatro.com/rescue para vários Conjuntos aconselhados

Um sistema super leve para a estabilização e elevação em qualquer cenário de resgate.

PowerShoreTM
Acessórios
Cabeça plana: 0,3 kg.

Cabeça suporte em V pequena:
0,7 kg.

Chave de gancho

Cabeça plana com placa de
fixação: 0,8 kg.

Cabeça suporte em V larga: 1,7 kg.

Espia com mosquetões

Espia com mosquetões

Cabeça ponta cónica: 0,5 kg.

Placa base de suporte, com
borracha.

Cabeça inclinada com placa de
fixação: 2,5 kg.

Cabeça em cruz: 1,1 kg.

Cabeça em cruz: 1,1 kg.

Cabeça suporte de viga 150 mm:
1,7 kg.

Cabeça em cunha: 1,2 kg.

Bolsa para cilindros e extensões.

Cabeça suporte viga 100 mm:
1,2 kg.

Placa base de suporte. Pode
suportar até 3 cabeças giratórias:
4,0 kg.

Suporte em duas direcções. Para
suportar 2 cabeças inclinadas.

Cabeça suporte em L: 1,0 kg.

Placa suporte para valas. Para
suportar 2 cabeças giratórias.

Cabeça giratória. Pode colocarse em quase todas as posições
e contra outra igual para suporte
mútuo: 2kg.

Cinta de tensão. Carga 10 kN; peso
1,4 kg.

Suporte de 3 cabeças giratórias.
Com 3 cabeças giratórias
integradas para poder realizar
até 3 escoramentos em diversas
direcções.

Características / Beneficios
Sistema de ligação instantâneo

capacidade de elevação hidráulica: 10,1 t

- todos os acessórios ligam-se de forma instantânea

códigos de cor reflectora na escuridão

Leves
- fáceis de transportar
- fáceis de colocar em qualquer posição

Escoramento em múltiplos ângulos.
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Almofadas de elevação
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Almofadas de elevação - pressão máxima de trabalho 8 bar
modelo

força de elevação
máxima efectiva kN/t

altura máxima
dimensões
de enchimento
(C x L) - mm
- mm

peso Kg.

HLB 1

10 / 1.0

80

150 x 150

0.6

HLB 3

35 / 3.7

130

228 x 228

1.5

HLB 5

50 / 5.1

150

270 x 270

2.0

HLB 10

100 / 10.2

215

380 x 380

3.8

HLB 12

120 / 12.2

225

408 x 408

5.0

HLB 18

180 / 18.3

240

660 x 360

6.8

HLB 20

200 / 20.3

290

508 x 508

6.7

HLB 24

240 / 24.4

215

1000 x 310

9.5

HLB 29

300 / 30.6

348

611 x 611

9.8

HLB 32

320 / 32.6

380

658 x 658

13.0

HLB 40

400 / 40.7

405

714 x 714

15.1

HLB 67

670 / 68

520

908 x 908

23.5

- espessura incluído o perfil: HLB 1/3/5 é de 22 mm; restantes 25 mm
- etiquetas reflectoras: HLB 1/3/5 num canto; o resto, em 3 cantos
Acessórios
peça descrição
1

mangueira para ar, 5 e 10 m.: vermelha, amarela e azul

2

mangueira de fecho com válvula de segurança

3

redutor de pressão para 200/300 bar

4

unidade dupla de controlo, válvulas de segurança calibradas a 8,5 bar

5

unidade simples de controlo, válvulas de segurança calibradas a 8,5 bar

6

peça de ligação para 2 garrafas de ar

7

consola de controlo, com válvulas de segurança calibradas a 8,5 bar

8

garrafa de ar de 6 litros a 200/300 bar

-

conjunto de ligadores para diversas fontes de ar

-

conjunto para controlo de ar 200/300 bar. Consiste em: mangueiras de
ar, mangueira de fecho com válvula de segurança, redutor de pressão,
unidade de controlo com peça de ligação e caixa de armazenamento.

1

2

3
4

5

6

8

7

Almofadas de elevação
(baixa pressão) / Tampões

Almofadas de elevação - máxima pressão de trabalho 0,5 bar
modelo

capacidade de
dimensões em estojo
elevação (par) kN/t
(C x A) mm.

peso (par*)
Kg.

altura não inflado /
inflado mm.

LAB 4 UN

39 / 4.0

700 x 700

26

60 / 620

LAB 6 UN

59 / 6.0

850 x 850

33

60 / 620

LAB 9 UN

88 / 9.0

1050 x 1050

40

60 / 620

LAB 16 UN

157 / 16.0

1320 x 1320

64

60 / 620

* Cada conjunto consiste em:
1
1 x bolsa de armazenamento
2
2 x almofadas de elevação (iguais)
3
1 x redutor de pressão
4
2 x mangueiras de baixa pressão
5
1 x unidade de duplo controlo
6
1 x kit de reparação

1
2
3
5

6

4

4

Tampões - máxima pressão de trabalho 3 bar
Especificações

OLS 100 / 200

OLS 200 / 400

OLS 300 / 600

OLS 500 / 1000
9

pressão mínima de rotura

bar

9

9

9

contra-pressão máxima

bar

1

1

1

1

menor diâmetro

mm

96

195

298

455

maior diâmetro

mm

200

400

600

1000

comprimento

mm

500

500

700

1000

peso

kg

2.0

4.0

9.0

20.0

Tampões – acessórios
descrição
unidade de controlo simples, válvula de segurança a 3 bar
redutor de pressão 200/300 bar
mangueiras para ar, cor verde, 3, 5,10 e 15 m.
garrafa para ar 6 litros, 200/300 bar
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Tampão de fugas / Serviço pós-venda
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Tampões de fugas
Especificações

HVSP 250 U

pressão de trabalho

bar

6

dimensões tampão (C x L)

mm

600 x 390

dimensões compartimento obturador (C x L) mm

250 x 50

peso pronto a usar

kg

5.3

Sistema tamponamento de cisternas
Especificações
pressão de trabalho

HLS 2
bar

capacidade da almofada elevadora a 1,5 bar* t

1.5
2

* a almofada de elevação HLB-10 pede-se em separado - ver página 24

Serviço pós-venda

pega de transporte com iluminação LED incorporada. Disponível a
partir da série 3000
equipamentos de comprovação e

conjunto de manutenção para ferramentas e bombas

conjunto de duas lâminas de substituição para tesouras e multiusos
óleo hidráulico e de motor

Materiais para formação
Técnicas de Resgate em Veículos

31

Técnicas de Escoramento e Elevação de Emergência

Um livro magnificamente ilustrado, um CD-ROM interactivo e uma
série de 8 posters sobre técnicas de resgate em veículos e utilização
de ferramentas. Para treino em grupo ou para melhorar as suas
capacidades pessoais. Disponível em vários idiomas.

livro para formação de
100 páginas

Um livro de treino magnificamente ilustrado e uma série de 5 posters de
utilização do equipamento e técnicas para operações de emergência
com escoramento e elevação. Disponível em vários idiomas.

livro para formação de
100 páginas

CD-ROM interactivo

série de 5 posters
diferentes. Dimensões:
70 x 50 cm.

série de 8 posters diferentes.
Dimensões: 100 x 70 cm.

Pode obter informação mais detalhada sobre
os nossos produtos e sobre este catálogo,
em: www.holmatro.com/rescue.
Por favor, contacte o nosso distribuidor local
para um atendimento imediato.

As fotografias deste catálogo foram possíveis graças a Jeffrey Koper, fotógrafo dos Bombeiros de Haarlemmermeer (Holanda) e Jeroen Stuve: www.brandweerspotters.nl

Holmatro Rescue Equipment B.V.
Raamsdonksveer, The Netherlands
T +31 (0)162 58 92 00
E rescue@holmatro.com
Fabricação, vendas e assistência

N.V. Holmatro
World Headquarters
Raamsdonksveer, The Netherlands

Holmatro, Inc.
Glen Burnie, MD, U.S.A.
Fabricação, vendas e assistência

Holmatro UK Ltd
Nottingham, UK
Vendas e assistência

Holmatro China
Shanghai, China
Joy Tower, 14th floor
Vendas e assistência

www.holmatro.com

©Holmatro 0311.01 980.000.362

Holmatro Polska Sp. z.o.o.
Warsaw, Poland
Vendas e assistência

Isenção de responsabilidade:
Apesar do máximo cuidado na elaboração deste conteúdo, é possível que a informação impressa neste catálogo seja incorrecta
ou incompleta. Holmatro N.V. e as suas companhias filiadas (no futuro: Holmatro) não podem ser consideradas responsáveis de
nenhuma forma pelas consequências de acções que se tenham baseado nesta informação impressa. Se tem dúvidas de que esta
informação esteja correcta ou completa, por favor contacte a Holmatro. (Telef.: +31 (0) 162-589200). Nenhuma desta informação
impressa pode ser copiada e/ou publicada sem a autorização expressa de Holmatro.

