Conjunto de manutenção para todas as ferramentas
the power of innovation

Conflito entre segurança e acessibilidade
Nova Tecnologia em Veículos versus Uso Geral
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Propostas Gerais de tesouras de acordo com a norma EN 13204
Desde o final de 2004 que a norma europeia EN 13204 para ferramentas de resgate
hidráulicas substitui todas as anteriores normas nacionais em vigor. Esta EN-norma é
uma proposta geral que têm em conta não só os acidentes rodoviários mas também
outras aplicações como acidentes industriais, acidentes em ambientes urbanos, e
também em acidentes ferroviários, etc. Para que todos os utilizadores possam entender
os desempenhos das tesouras, foi incluído nesta norma, uma tabela com os respectivos
requerimentos de cortes para as respectivas tesouras. Dependendo desta performance
uma tesoura pode ser classificada de A-H (ver tabela abaixo). Em ordem da categoria o
corte de uma tesoura pode ser classificado desde que esta seja capaz de cortar 5 perfis
diferentes 12 vezes consecutivas num total de 60 cortes apenas com 1 só par de lâminas. A tesoura é classificada na categoria conforme o sucesso de corte mais pequeno.
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CATEGORIAS DE CORTES EN 13204
categoría
A
B
C
D
E
F
G
H

1

mm
14
16
18
20
22
24
26
28

mm
30 x 5
40 x 5
50 x 5
60 x 5
80 x 8
80 x 10
100 x 10
110 x 10

mm
21.3 x 2.3
26.4 x 2.3
33.7 x 2.6
42.6 x 2.6
48.3 x 2.9
60.3 x 2.9
76.1 x 3.2
76.1 x 4.0

mm

mm

35 x 4
40 x 4
45 x 4
50 x 4
55 x 4
60 x 4

50 x 25 x 2.5
50 x 30 x 3.0
60 x 40 x 3.0
80 x 40 x 3.0
80 x 40 x 4.0

   = exemplo : uma tesoura com esta performance de corte seria classificada na categoria E

1

O desenvolvimento da norma EN teve de facto como base a extracção de vítimas dum veículo como sendo uma das muitas aplicações onde o equipamento
de resgate hidráulico é utilizado. È por isto que falamos em Propostas Gerais
de equipamentos. A EN-norma é de facto, como qualquer norma, por natureza,
estática. Por outras palavras: na EN-norma as especificações são um conjunto
que não se altera com o passar dos anos.
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Holmatro®`s responde aos novos
desenvolvimentos na indústria
automóvel: NCT™
(New Car Technology)
A maioria das utilizações de
tesouras de resgate hidráulico
ocorre em acidentes com veículos.
É precisamente na indústria automóvel cujo contínuo desenvolvimento assenta a constante resposta aos melhoramentos das tesouras. Na base dos
contínuos testes nos nossos laboratórios em que cada dureza de materiais
bem como a sua construção (método de muitas camadas) são analisados,
assim em qualquer estágio a
Holmatro encontra-se em posição
para adaptar o equipamento de
resgate as novas situações.
Estes testes demonstram claramente
que os desempenhos das tesouras
dependem de muitos aspectos. O desenho das laminas é sobretudo um dos
maiores aspectos com dois importantes parâmetros, nomeadamente o material das
lâminas e a sua forma os mais capazes de cortar os materiais conforme a EN oficial
de Propostas Gerais, as maiores diferenças nas suas formas mais apropriadas na
construção de veículos. Portanto para estar ao nível dos novos desenvolvimentos
na indústria automóvel a Holmatro criou uma nova série de lâminas denominadas
NCT™ II (New Car Technology).
O ponto inicial para determinar a melhor forma e abertura das lâminas NCT™ II
teve como incremento o diâmetro e desenho dos pilares A-B, C. Foram introduzidos
testes exaustivos realizados em veículos, mas em especial, em protótipos, que nos
deram indicações nas mais diversas situações, assim com um único movimento de
corte a secção seleccionada pode ser cortada com uma tesoura NCT™ II.

New Car Technology – NCT™
Reserva para o futuro

Melhoramento no desenho da lâmina - NCT™ II

Corte com vários pontos em pilares, A, B e C em protótipos e modelos de veículos de 2006
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Pressão máxima de trabalho das ferramentas Holmatro

- a forma em U das lâminas baseia-se nos últimos
modeloos de pilares B
- a sua ampla abertura permite o corte dos materiais
no ponto mais forte da tesoura

pression (bar)

Pressão indicativa necessária para
cortar um pilar A de um protótipo
Alemão de 2006 com uma tesoura
convencional com lâminas GP

Melhoramento no desenho da lâmina - NCT™ II

Pressão indicativa necessária para
cortar um pilar A de um protótipo
Alemão de 2006 com uma tesoura
Holmatro com lâminas NCT™ II
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Reserva de capacidade de corte disponível com lâminas GP (18%) acima
do gráfico tendo como base a tesoura Holmatro com a pressão máxima de trabalho de 720bar
Reserva de capacidade de corte disponível com uma tesoura Holmatro com lâminas NCT II (70%)

A escolha é vossa
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• A tesoura Holmatro NCT™ II se a sua principal aplicação for acidentes rodoviários
• A tesoura Holmatro GP se a sua aplicação for as mais variadas como acidentes
rodoviários, busca e salvamento urbano, acidentes ferroviários

• puxa o material em direcção ao ponto mais forte da tesoura
• desempenho superior de corte testado nos últimos modeloos de veículos
capacidade de corte superior a 95 ton

NCT™ II está de acordo com a mais alta classificação da EN 13204
classe H (CU 4050 C NCT™ II )
Contacte o seu representante local Holmatro para uma
		 apresentação/demonstração NCT™
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NCT™ II

2

GP

Para detalhes no contacto visitewww.holmatro.com

the power of innovation

CORE™ Technology

FERRAMENTAS DE RESGATE
Tecnologia CORE™D - o passo mais avançado no campo de extricção

• RÁPIDO
• FÁCIL
• SEGURO

O que é Tecnologia CORE™?

Porquê Tecnologia CORE™?

A Tecnologia CORE™ refere-se as mangueiras, acoplamentos e válvulas do
sistema de resgate, por outras palavras o óleo hidráulico segue um caminho
directamente da bomba a ferramenta e vice-versa. O sistema Tradicional, consiste em duas linhas separadas, uma de pressão, e outra de retorno, ligando a
bomba e a ferramenta de resgate.  O sistema CORE™ consiste numa linha de alta
pressão dentro de uma outra exterior de baixa pressão. O principio hidráulico e o
desempenho de uma ferramenta de Tecnologia CORE™ e tecnologia tradicional
é, obviamente, com toda a certeza iguais.

A tecnologia CORE™, é um ponto de viragem revolucionário na tecnologia de ferramentas de resgate. CORE™ permite, tal como você enquanto operador, a repensar
e simplificar as vossas técnicas de extracção e os seus procedimentos básicos de
operação, assim como baseado nisto está subjacente os procedimentos e conceitos
desta técnica. Uma vez trabalhando com CORE™, você descobrira sem precedentes,
os benefícios oferecidos pelo CORE™. Comparado com o trabalho realizado com um
sistema tradicional, trabalhar com CORE™ poupa tempo, é mais limpo, mais amigo do
utilizador e torna-se mais eficiente no uso das suas potencialidades no salvamento.
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CORE™
Technology

Mangueira dupla
tradicional

1

Como o operador beneficia das muitas características que a Tecnologia CORE™ oferece:
Mudanças no solo

Enrolamento e desenrolamento de uma mangueira CORE™
• Uma mangueira CORE™ pode rodar livremente
em ambas as extremidades
– impossível ficar
torcida

Torção da mangueira

• não é necessário mudar na bomba
- os membros da equipa de
resgate podem desdobrar-se
com mais eficiência
• menos mangueiras para
manipular
- uma mangueira menos
no cenário de resgate
• o operador pode mudar de
ferramenta em qualquer
momento
   - ligar a ferramenta em
qualquer momento sem
necessidade de mudar
na bomba
• Na sequência de começo, para iniciar e arrumar, torna se muito
mais flexível
   - a bomba pode estar em funcionamento e sobre fluxo antes de
ligar a mangueira à bomba e a ferramenta.

360°
• reforçada com multicamadas de fio
para - aramida
– mangueira com
um alto grau
de flexibilidade
• a mangueira CORE™ é uma só mangueira
– muito mais fácil de manejar que
uma mangueira tradicional
– amiga do utilizador
– a mangueira desenrola-se
sobre ela mesma sem se
embaraçar

Numero de mangueiras no circulo de acção
• menos mangueiras nos cenários de resgate
– mais organização e “limpeza” da área de trabalho e
redução no risco de tropeçarem nas mangueiras.

Acoplamento e desacoplamento
• poupança de tempo
– apenas metade do numero de acoples
(e capas anti poeiras) comparado com o
tradicional
sistema de
mangueira dupla.

• indicações claras inscritas na mangueira
– um simples olhar de relance permite identificar qual
o lado da mangueira que liga na ferramenta.

1

Peso
• A tecnologia CORE™ reduziu o peso das
mangueiras hidráulicas cerca de 40 %
– fácil manipulação

1
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esquerda = CORE     direita = sistema tradicional mangueira dupla

Dimensões
• As ferramentas Tecnologia CORE™ não têm mangueiras
– poupam espaço

Cores das mangueiras
• com CORE™ deixa de ser relevante que se possa
trabalhar com mangueiras de cores diversas para
diferentes ferramentas.
– Uma só cor torna mais flexíveis as mangueiras
tornando-as 100%
permutáveis.
– 4 cores
disponíveis

• as mangueiras
não entrançam
– acoplam
directamente
na ferramenta
• restritivos de curvas e fitas de aperto no inicio e
fim da mangueira
– máximo aperto
durante o
acoplamento e
desacoplamento
e facilidade de
arrumo

• As mangueiras CORE™ são reforçadas com fio
para-aramide
– não torcem (e os danos possíveis
resultantes disto)

7

poupam
espaço

1

Converter um sistema tradicional de
		 mangueira dupla, num sistema CORE™
		 demora apenas alguns minutos
Poder protegido
• em nenhum caso, a
pressão da mangueira,
em situação de rotura
excedera os 25 bar
– seguro para o
operador que nunca
estará exposto a mais
do que 25 bar

9
max
25 bar

10

max 720 bar

Holmatro … number one in the world for a reason
®
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Tesouras NCT™ II – Nova Tecnologia em Veículos
Tesouras NCT™ II – Nova Tecnologia em Veículos
ESPECIFICAÇÕES

CU 4035 C NCTTM II CU 4050 C NCTTM II

numero de artigo

1

max. pressão de trabalho

bar/Mpa

abertura de lâmina

mm

força de corte

kN / t

barra redonda (acc. com EN 13204) mm
iluminação integrada /i-Bolt
peso pronto a operar CORETM/mangueira dupla kg

150.012.094

720 / 72

720 / 72

159

181

355 / 36.2

927 / 95

32

41

=/=

=/=

13.5 / 14.6

18.1/ 19.2

mm

714 x 270 x 202

775 x 270 x 218

dimensões (CxLxA) mangueira dupla     mm

dimensões (CxLxA) CORE™

1

150.012.095

749 x 270 x 202

810 x 270 x 218

EN 13204 CORETM

AC145E-13.5

BC165H-18.1

EN 13204 mangueira dupla

AC145E-14.6

BC165H-19.2

1
CU 4035 C NCTTM II



1

CU 4050 C NCTTM II

Caracteristicas / Beneficios
Todos os modeloos estão também disponíveis na versão de mangueira dupla

Nova tecnologia i -Bolt
Nova Construção i-Bolt

Construção Tradicional com parafuso

1

modelo
CU 4035 NCTTM II
CU 4050 NCTTM II

art.nr.
150.012.088
150.012.093

todos os detalhes técnicos são idênticos ao CORE™ excepto no peso.

Iluminação integral na asa

7

- desenho mais liso para melhor acesso em espaços limitados

Comprime as lâminas na sua parte mais macia
As lâminas são comprimidas de forma indirecta

- visão perfeita em qualquer circunstância

Nova Tecnologia em Veículos - NCT™ descombinada

  

6

As lâminas são
comprimidas directamente para um
desempenho superior no corte

Melhoramento no desenho da lâmina NCT II

1

9

• puxa os materiais para o ponto mais forte do corte
• desempenho superior de corte testado nos últimos modeloos de veículos
• 41mm em barra redonda (CU 4050 C NCT™ II)

  

- corta os pilares mais fortes e complexos de todos os modeloos

Todas as tesouras Holmatro®:
• alcance de temperatura entre –20º e +80ºC
• factor hidráulico de segurança 2:1 (1440bar)
• teste de resistência ao corte de 1000 ciclos numa barra sem cortar
a 720bar
• teste de resistência de homem morto no punho em 6000 ciclos

10
4

• RÁPIDO • FÁCIL • SEGURO
Para mais detalhes informativos consulte a pagina 3

the power of innovation

TESOURAS GP – USO GERAL

FERRAMENTAS DE RESGATE
TESOURAS GP – Uso Geral
ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
max. pressão de trabalho

bar/Mpa

abertura de lâmina

mm

força de corte

kN / t

barra redonda (acc. com EN 13204) mm
iluminação integrada /i-Bolt
peso pronto a operar CORE /mangueira dupla kg
dimensões (CxLxA) CORE™

mm

  

™

dimensões (CxLxA) mangueira dupla mm

CU 4005 C

CU 4010 C GP

CU 4020 C GP

CU 4030 C GP

CU 4031 C GP

CU 4035 C GP

CU 4040 C GP

150.012.128

150.012.139

150.012.164

150.012.162

150.012.125

150.012.123

150.012.183

720 / 72

720 / 72

720 / 72

720 / 72

720 / 72

720 / 72

720 / 72

40

142

152

182

300

237

282

130 / 13.3

254 / 25.9

394 / 40.2

394 / 40.2

380 / 38.8

380 / 38.8

470 / 47.9

16

24

26

26

32

32

35

–/–

–/–

–/=

–/=

=/=

=/=

=/–

3.2 / 3.9

7.8 / 8.9

10.7 / 11.8

10.9 / 12.0

13.8 / 14.9

14.2 / 15.3

17.6 / 18.7

1

355 x 125 x 69 622 x 210 x 170 690 x 230 x 187 711 x 230 x 187 759 x 270 x 202 771 x 270 x 202 804 x 270 x 218

1

382 x 125 x 69 657 x 210 x 170 725 x 230 x 187 746 x 230 x 187 794 x 270 x 202 806 x 270 x 202 839 x 270 x 218

EN 13204 CORETM

AC40B-3.2

AC116D-7.8

AC133E-10.7

BC160F-10.9

BC190H-13.8

CC205H-14.2

CC220H-17.6

EN 13204 mangueira dupla

AC40B-3.9

AC116D-8.9

AC133E-11.8

BC160F-12.0

BC190H-14.9

CC205H-15.3

CC220H-18.7

1
CU 4020 C GP

CU 4010 C GP

CU 4031 C GP

CU 4035 C GP

1



Características / Benefícios

Todos os modeloos estão também disponíveis na versão de mangueira

Nova tecnologia i -Bolt
Construção Tradicional com parafuso

modelo
CU 4005
CU 4010 GP
CU 4020 GP
CU 4030 GP
CU 4031 GP
CU 4035 GP
CU 4040 GP

art.nr.
150.012.148
150.012.138
150.012.133
150.012.163
150.012.124
150.012.120
150.012.184

Nova Construção i-Bolt

1

- desenho mais liso para melhor acesso em espaços limitados

6

todos os detalhes técnicos são idênticos ao CORE™ excepto no peso.

Vários extras para acréscimos com formas de lâminas
- escolha completa

CU 4020 C GP

Comprime as lâminas na sua parte mais macia.
As lâminas são comprimidas de forma indirecta.

As lâminas são
comprimidas directamente para um
desempenho superior no corte

7

Iluminação integral na asa

CU 4031 C GP

CU 4010 C GP
CU 4030 C GP
CU 4035 C GP
CU 4040 C GP

1
- Visão perfeita em qualquer circunstância

Tesoura mais pequena na sua classe (CU 4005 C)

Partes móveis cobertas

9

- peso pronto a operar
- pode ser transportada e operada
apenas com uma mão
(carregar no botão)

CU 4005 C

• RÁPIDO • FÁCIL • SEGURO
Para mais detalhes informativos consulte a pagina 3

- segurança para o operador

Holmatro … number one in the world for a reason
®
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EXPANSORES
Expansores
ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo*

1

SP 4240 C

SP 4260 C

SP 4280 C

150.012.105

150.012.110

150.012.116

720 / 72

720 / 72

720 / 72

720 / 72

835

686

833

677
397 / 40.5

max. pressão de trabalho

bar / Mpa

afastamento

mm

força máxima de afastamento acima

kN / t

86 / 8.8

206 / 21.0

269 / 27.4

força mínima de afastamento**

kN / t

33 / 3.4

43 / 4.4

60 / 6.1

85 / 8.7

força de esmagamento

kN / t

47 / 4.8

65 / 6.6

83 / 8.5

177 / 18.1

kN / t

53 / 5.4

63 / 6.4

104 / 10.6

143 / 14.5

força tracção

peso pronto a operar CORE /mangueira dupla kg

17.2 / 18.3

18.1 / 19.2

23.9 / 25.0

26.9 / 28.0

dimensões (CxLxA) CORE™

mm

855 x 316 x 206

771 x 316 x 206

883 x 316 x 224

803 x 316 x 224

dimensões (CxLxA) mangueira dupla

mm

890 x 316 x 206

806 x 316 x 206

918 x 316 x 224

838 x 316 x 224

AS33/835-17.2

AS43/686-18.1

BS60/833-23.9

CS85/677-26.9

™

1

SP 4230 C
150.012.113

EN 13204 CORETM

EN 13204 mangueira dupla
AS33/835-18.3
AS43/686-19.2
BS60/833-25.0
CS85/677-28.0
* todos os expansores possuem iluminação integrada na asa de transporte
** de acordo com EN 13204: 25 mm das puntas en tudo el afastamento da sua abertura

1
SP 4240 C

SP 4230 C

1

SP 4260 C

SP 4280 C

Expansores – ACESSÓRIOS
por modelo

1

SP 4230 C

SP 4240 C

SP 4260 C

SP 4280 C

1   1x ponta de reposição

150.013.602 150.013.702 150.183.188 150.183.187

2   1 x ponta de corte

150.013.616 150.013.703 150.013.166

3   conjunto de acessórios de tracção

150.582.155 150.582.006 150.182.021 150.182.022

4   conjunto de correntes de tracção 3m + 1,5m

150.582.152 150.582.152 150.582.261 150.182.019

5   1 x ponta de dentes extra longos*

150.183.189

3

2

1

estojo com todas as pontas (2 de cada) e conjunto de acessórios de tracção 150.582.017 150.582.014 150.582.013
estojo com correntes de tracção

6

150.582.021 150.582.021 150.582.020
5

* excepto no caso 150.582.014

4



Características / Benefícios

Todos os modelos estão também disponíveis na versão de mangueira dupla

7

modelo
SP 4230
SP 4240
SP 4260
SP 4280

1

art. nr.
150.012.112
150.012.114
150.012.115
150.012.117

todos os detalhes técnicos são idênticos ao CORE™ excepto no peso.

Válvula de Velocidade Única

9
Sem válvula de velocidade

10

Com válvula de velocidade

sec.

Com pressões de
trabalho abaixo dos
150 bar  as ferramentas abrem 65%
mais rápidas

sec.

- acima dos 65% a abertura rápida da ferramenta permite reacções extremas

6

Versatilidade

       afastamento              tracção             esmagamento          corte

Balanço optimizado entre força de
		 abertura e afastamento em largura

Iluminação integral na asa

43 kN –– 4.4 t
(SP 4240 C)

- Potência disponível sempre que necessário:
com os braços fechados (EN 13204)

the power of innovation

- visão perfeita em qualquer circunstância
• RÁPIDO • FÁCIL • SEGURO
Para mais detalhes informativos consulte a pagina 3

FERRAMENTAS COMBINADAS

FERRAMENTAS DE RESGATE
Ferramentas combinadas

ESPECIFICAÇÕES
CT 4120 C
CT 4150 C
numero de artigo
150.012.141
150.012.099
max. pressão de trabalho
bar / Mpa
720 / 72
720 / 72
afastamento
mm
268
360
força máxima de afastamento acima kN / t
200 / 20.4
211 / 21.5
força mínima de afastamento*
kN / t
26 / 2.7
35 / 3.6
abertura de corte
mm
191
229
força de corte       
kN / t
247 / 25.2
380 / 38.8
força de esmagamento
kN / t
46 / 4.7
76 / 7.8
distância de tracção
mm
181
416
força tracção
kN / t
61 / 6.2
51 / 5.2
iluminação integrada /i-Bolt
–/–
=/=
peso pronto a operar CORE™/mangueira dupla kg
8.2 / 9.3
14.2 / 15.3
dimensões (CxLxA) CORE™
mm
675 x 210 x 170
787 x 270 x 202
dimensões (CxLxA) mangueira dupla mm
710 x 210 x 170
822   x 270 x 202
EN 13204 CORETM
BK26/268-E-8.2
CK35/360-H-14.2
EN 13204 dual hose
BK26/268-E-9.3
CK35/360-H-15.3
* de acordo com a EN 13204 25mm das pontas é o alcance máximo de afastamento

CT 4150 C
Barra redonda
(acc EN 13204)
Ø 32 mm

1

1

CT 4120 C     
Barra redonda
(acc EN 13204)
Ø 24 mm

1

FERRAMENTAS COMBINADAS – ACESSÓRIOS
for modelo

CT 4120 C

CT 4150 C

1   conjunto de acessórios de tracção

150.582.551

150.582.026

2   conjunto de correntes de tracção
estojo com conjunto de acessórios de tracção
um conjunto de correntes  de tracção

150.582.152

150.582.152

150.582.028

150.582.018

1
1

2



Características / Benefícios

Iluminação integral na asa

Todos os modelos estão também disponíveis
na versão de mangueira dupla
modelo
CT 4120
CT 4150

Construção Tradicional
com parafuso

art. nr.
150.012.140
150.012.092

1

Nova tecnologia i -Bolt
Nova Construção
i-Bolt

6

todos os detalhes técnicos são idênticos ao CORE™ excepto no peso.

- desenho mais liso para melhor acesso em espaços limitados

Com balanço perfeito não escorrega da mão

- visão perfeita em qualquer circunstância
   Serrilhado bem distribuído para afastamentos / pontas de esmagamento
Comprime as lâminas na
sua parte mais macia
As lâminas são
comprimidas
de forma indirecta

- sempre com um aperto perfeito – é fácil de pegar e transportar
sem que a ferramenta bata de encontro as suas pernas.

7

As lâminas são
comprimidas directamente para un
desempenho
superior no corte

1

- não é necessário trocar as pontas para um aperto perfeito

CONJUNTOS COMBINADOS
ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
consiste em:

CT 4123 C
CT 4123
150.012.159
150.012.156
bomba manual de 3 estágios HTT 1800 UC*
bomba manual de 3 estágios HTT1800U*
montado sobre uma superfície com o fundo em chapa de aço inoxidável que não desliza quando é transportada
3,6 mts de mangueira laranja dupla.
5 mts de mangueira laranja CORE™ com
Com um dos lados fixo na ferramenta
acoplamentos em ambas as extremidades
combinada en no outro com acoples
Ferramenta combinada CT 4120 C**

9

Ferramenta combinada CT 4120**

* ver página 13 para detalhes técnicos
** ver acima para detalhes técnicos

10
Holmatro … number one in the world for a reason
®

• RÁPIDO • FÁCIL • SEGURO
Para mais detalhes informativos consulte a pagina 3

7

accesorios

o

simple

pist

am

acacos

Macacos Ram-pistão simple / telescopico
Macacos Ram-pistão simple
ESPECIFICAÇÕES

RA 4311 C

numero de artigo
max. pressão de trabalho
força de afastamento no curso máximo
recolhido / estendido
curso de afastamento
peso pronto a operar CORE™/mangueira dupla
dimensões (CxLxA) CORE™
dimensões (CxLxA) mangueira dupla
EN 13204 CORETM
EN 13204 mangueira dupla

1

1

R

M
RA 4313 C

RA 4315 C

150.032.042
150.032.043
150.032.044
bar / Mpa
720 / 72
720 / 72
720 / 72
kN / t
100 / 10.2
100 / 10.2
100 / 10.2
mm
315 / 465
415 / 665
565 / 965
mm
150
250
400
kg                
7.9 / 9.0
9.0 / 10.1
10.9 / 12.0
mm
315 x 122 x 325 415 x 122 x 325 565 x 122 x 325
mm
315 x 122 x 360 415 x 122 x 360 565 x 122 x 360
R100/150-7.9
R100/250-9.0 R100/400-10.9
R100/150- 9.0 R100/250-10.1 R100/400-12.0

-

ã

-

item descrição
1
2
3
4

art. nr.

suporte para RAM HRS 22
tubo extensível 125 mm*
tubo extensível 225 mm*
tubo extensível 500 mm*

5 peça de conexão
150.181.573
* apenas para ligar ao lado fixo do macaco RAM

4
3

1
5

1

150.181.011
150.181.570
150.181.571
150.181.572

2

TR 4340 C

RA 4315 C
RA 4313 C

TR 4350 C

1

RA 4311 C
MACACO RAM – TELESCÓPICO – ACESSÓRIOS

MACACOS RAM TELESCOPICOS
ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
pressão máxima de trabalho
força de afastamento no 1º pistão
força de afastamento no 2º pistão
recolhido / estendido
curso de afastamento no 1º pistão
curso de afastamento no 2º pistão
peso pronto a operar CORE™/mangueira dupla
dimensões (CxLxA) CORE™
dimensões (CxLxA) mangueira dupla
EN 13204 CORETM
EN 13204 mangueira dupla

1

6

TR 4340 C
150.032.039
bar / Mpa
720 / 72
kN / t
217 / 22.1
kN / t
81 / 8.3
mm
303 / 585
mm
158
mm
124
kg
10.7 / 11.8
mm
303 x 133 x 350
mm
303 x 133 x 385
TR217/158-81/124-10.7
TR217/158-81/124-11.8

TR 4350 C
150.032.040
720 / 72
217 / 22.1
81 / 8.3
533 / 1275
388
354
17.4 / 18.5
533 x 133 x 350
533 x 133 x 385
TR217/388-81/354-17.4
TR217/388-81/354-18.5

descrição
art.nr.
suporte para RAM HRS 22
150.181.011
tubo extensível 250 mm*
150.181.330
tubo extensível 450 mm*
150.181.331
* apenas para ligar ao lado fixo do macaco TR 4340 C
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Características / Benefícios

Todos os modelos estão também disponíveis na versão de mangueira dupla
modelo
RA 4311
RA 4313
RA 4315
TR 4340
TR 4350

1

art. nr.
150.032.051
150.032.052
150.032.053
150.032.049
150.032.050

todos os detalhes técnicos são idênticos ao CORE™ excepto no peso.      

9

Com válvula de velocidade

10

sec.

360°

sec.

Com pressões de trabalho abaixo dos 150 bar
       as ferramentas abrem 35% mais rápidas
- acima dos 35% a abertura da ferramenta aumenta de forma a ser mais rápida a sua colocação

8

- macacos RAM telescópicos e ambos de
pistão simples:
o modelo maior pode ser aplicado na
abertura criada pelo mais pequeno, e
a partir dai continuar o trabalho de
afastamento.

Cabeça cruzada rotativa

Válvula de Velocidade Única
Sem válvula de velocidade

Trabalhando como equipa

-  fácil posicionamento e fixações perfeitas em qualquer situação

the power of innovation

• RÁPIDO • FÁCIL • SEGURO
Para mais detalhes informativos consulte pagina 3

FERRAMENTAS DE RESGATE MACACOS RAM – pistão simples e duplo
MACACOS RAM – PISTÃO SIMPLES E DUPLO
ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
pressão máxima de trabalho
força de afastamento no curso máximo
recolhido / estendido
curso de afastamento
força de tracção
peso pronto a operar CORE™/mangueira dupla
dimensões (CxLxA) CORE™
dimensões (CxLxA) mangueira dupla
EN 13204 CORETM
EN 13204 mangueira dupla

RA 4321 C
150.032.045
bar /Mpa   
720 / 72
kN / t
161 / 16.4
mm
512 / 762
mm
1 x 250
kN / t
49.5 / 5.1
kg
11.3 / 12.4
mm
512 x 122 x 338
mm
512 x 122 x 373
R161/250-11.3
R161/250-12.4

RA 4331 C
150.032.046
720 / 72
161 / 16.4
612 / 962
1 x 350
49.5 / 5.1
13.0 / 14.1
612 x 122 x 338
612 x 122 x 373
R161/350-13.0
R161/350-14.1

RA 4322 C
150.032.041
720 / 72
161 / 16.4
745 / 1225
2 x 240
49.5 / 5.1
15.4 / 16.5
745 x 122 x 338
745 x 122 x 373
R161/480-15.4
R161/480-16.5

RA 4332 C
150.032.047
720 / 72
161 / 16.4
945 / 1625
2 x 340
49.5 / 5.1
18.0 / 19.1
945 x 122 x 338
945 x 122 x 373
R161/680-18.0
R161/680-19.1

1

1

MACACOS RAM – ACESSÓRIOS
item descrição
art. nr.
QTD NO ESTOJO
1
suporte Ram HRS 22(pág. 19)
150.181.011
2
conjuntos de aros adaptadores
150.182.580
3
accessories in box
150.582.008
3a
cabeça cruzada
150.033.032
2
3b
peça em cunha
150.181.324
1
3c
pontas cónicas
150.181.325
1
3d
placa base
150.181.326
2
3e
peças de conexão
150.181.327
1
3f
tubo extensível 165 mm*
150.181.321
1
3g
tubo extensível 330mm*
150.181.322
1
3h
tubo extensível 600mm*
150.181.323
1
3i
conjunto de acessórios de tracção
150.582.281
1
4
conjunto de correntes de tracção, no estojo
150.582.021
4a
conjunto de correntes  de tracção 3m + 1,5m
150.582.152
1
5
punho de transporte **
150.013.163
* os tubos extensíveis APENAS  podem ser montados na base fixa dos macacos
RAM de pistão simples RA4321 C ou serem usados como estruturas fixas
** punho de transporte apenas para o macaco RAM com 2 pistões conjunto
de correntes  de tracção 3m + 1,5m

1

RA 4321 C

RA 4331 C

1
RA 4322 C

1

RA 4332 C

Todos os modelos com Válvula de Velocidade única
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Características / Benefícios
Gama de acessórios completa

Todos os modelos estão também disponíveis na versão de mangueira dupla
modelo
RA 4321
RA 4331
RA 4322
RA 4332

art. nr.
150.032.054
150.032.061
150.032.055
150.032.062

5

7
4

3

todos os detalhes técnicos são idênticos ao CORE™ excepto no peso.

3h
3g
3f

Trabalho de equipa com todos os expansores

1

3i
3e
3d

3c

3b

- providas de aplicações multifuncionais

4a

3a

- item 1 e 2 ver pagina 19

9

Tubos extensíveis

10

- 3 tamanhos diferentes para pontes de maiores comprimentos

- ajuste na abertura feito com cada expansor

Holmatro … number one in the world for a reason
®

• RÁPIDO • FÁCIL • SEGURO
Para mais detalhes informativos consulte a pagina 3
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MOTOBOMBAS
Versão CORE™ Motobombas
bomba individual. bomba individual duo

ESPECIFICAÇÕES

PPU 15 C

DPU 31 PC

duo

PPU 15 C

PU 30 C

numero de artigo
150.152.189
150.152.180
150.152.197
pressão de trabalho
bar/Mpa
720 / 72
720 / 72
720 / 72
motor gasolina 4 tempos
2.5 hp - 1.9 kW
3.5 hp - 2.6 kW
3 hp - 2.2 kW
capacidade tanque de combustível cc
1250
1250
1200
horas de operação continua
4
4
4
capacidade de óleo efectivo cc
2000
2490
3600
tipo de bomba
radial 2 estágios 2x dois estágios axial 2x dois estágios radial
saída 1º estágio 0-190bar
cc / min
2450
2 x 2800-3000
2 x 2400
saída 2º estágio 190-270bar cc / min
620
2 x 550-600
2 x 620
peso pronto a operar
kg
14.2
24.9
24.4
dimensões (CxLxA)
mm
423 x 300 x 380 600 x 290 x 425 500 x 340 x  391
EN 13204
STO
MTO
MTO
* uma bomba CORE™ com ligação para 1 mangueira (PPU 15 C) oferece a mesma utilização operacional
que uma bomba de mangueira dupla com 2 ligações

1

1

1

DPU 31 PC

EN 13204  STO= Operação Ferramenta Única  MTO = Operação Múltiplas Ferramentas ATO = Operação Ferramenta Alternativa

MOTOBOMBA – versão mangueira dupla
art. nr.
150.152.316
150.152.315
150.152.355

1

modelo
PPU 15
TPU 15
PU 30

peso kg
15.5
15.7
24.9

descrição

EN 13204
STO
2 conexion para ferramenta
ATO
2 conexion para ferramenta
MTO

PU 30 C

1 conexion para ferramenta

para detalhes técnicos veja as especificações da versão CORE™

TPU 15



Características / Benefícios

1

Baixo nível de ruído 68 db de acordo com a EN ISSO 11820-DPU 31 PC

Ultimo Conceito – DPU 31 PC Bomba Individual
- material resistente ao impacto e
suspensão em borracha para a unidade
e motor
- vela de ignição, nas bombas todos os
módulos e orifícios são acessíveis desde
o exterior
- de acordo com a EN podem trabalhar
em ângulo
- a unidade bomba e motor estão
protegidas por placas laterais que
protegem o operador de partes quentes

6

Iluminação sobre o bloco de válvulas DPU 31 PC

7

Noise level
(dB)

baixo nível de ruído:
- menor incomodo para as
vítimas
68 dB
- fácil comunicação nos
cenários de operações
- mais confortável para a vitima e melhor local de trabalho para o operador

De origem com pega/armação de protecção – PU 30 C

- fácil identificação
no escuro, facilita
o acoplamento e
desacoplamento
das mangueiras

1

A carcaça da bomba é em material sintético, resistente a impactos;
		 suspensão em borracha para a unidade e motor (PPU 15 C)

9

- previne danos no uso transporte e
armazenamento e permite
um fácil carregamento

Extremamente leve

- a bomba é robusta e
continua a trabalhar
mesmo depois de cair
cerca de 1 metro

10
10

Alto nível de ruído
- incomodo para as vítimas
- dificuldade de comunicação
nos cenários de operações

the power of innovation

- pode ser rápida
e facilmente
carregada para
qualquer
localização de
acidente inacessível.

MOTOBOMBAS

FERRAMENTAS DE RESGATE
MOTOBOMBAS – gasolina / eléctrico / diesel - VERSÃO CORE™
ESPECIFICAÇÕES

SPU 35 PC / PCF

SPU 35 DC / DCF

SPU 35 YCF

art.nº 1 conexão de ferramenta – pega de transporte 150.152.593 (SPU 35 PC) 150.152.603 (SPU 35 DC)
-art nº 1 conexão de ferramenta – armação de protecção 150.152.588 (SPU 35 PCF) 150.152.199 (SPU 35 DCF) 150.152.594
pressão de trabalho
720 / 72
720 / 72
720 / 72
petrol                                                                                        
electric                                                                                           
diesel                                                                        
motor
2.9 hp-2.1 kW-4–stroke
230 VAC-0.9 kW-50
4 hp - 3 kW
capacidade tanque de combustível cc
1500
-2500
horas de operação continua
4
sem limitação
4
capacidade de óleo efectivo
cc
2000
2000
2000
saída 1º estágio 0-190bar
cc / min
2400
2400
2400
saída 2º estágio 190-720bar
cc / min
700
700
700
peso pronto a operar
kg
1*     
25.2
26.4
-peso pronto a operar
kg
2*     
27.4
27.8
48.2
dimensões (CxLxA)
mm
405 x 345 x 430
405 x 345 x 430
525 x 447 x 522
EN 13204
STO
STO
STO
- uma bomba CORE™ com ligação para 1 mangueira oferece a mesma utiliza* corresponde o numero de artigo
ção operacional que uma bomba de mangueira dupla com 2 ligações
   com o peso
- EN 13204 : STO= Operação Ferramenta Única

1
SPU 35 PCF

1

1

MOTOBOMBAS – gasolina / eléctrico / diesel - versão mangueira dupla
art. nr.

modelo

peso kg

descrição

EN 13204

150.152.589
SPU 35 P
25.0
motor gasolina-conexão 1 ferramenta- pega de transporte
150.152.586
SPU 35 PF
27.2
motor gasolina-conexão 1 ferramenta-armação de protecção
150.152.605
TPU 35 P
25.9
motor gasolina-conexão 2 ferramentas- pega de transporte
150.152.587
TPU 35 PF
28.2
motor gasolina-conexão 2 ferramentas-armação de protecção
150.152.026
SPU 35 D
26.2
motor eléctrico-conexão 1 ferramenta- pega de transporte
150.152.027
SPU 35 DF
27.6
motor eléctrico-conexão 1 ferramenta-armação de protecção
150.152.028
TPU 35 D
27.1
motor eléctrico-conexão 2 ferramentas- pega de transporte
150.152.029
TPU 35 DF
28.5
motor eléctrico-conexão 2 ferramentas-armação de protecção
150.152.060
SPU 35 YF
48.0
motor diesel-conexão 1 ferramenta- pega de transporte
150.152.064
TPU 35 YF
48.9
motor diesel-conexão 2 ferramentas-armação de protecção
para detalhes técnicos ver especificações versão CORE™
EN 13204  ATO = Operação Ferramenta Alternativa

SPU 35 DCF

STO
STO
ATO
ATO
STO
STO
ATO
ATO
STO
ATO

1

1
TPU 35 yf

ACESSÓRIOS
art. nr.

Características SPU 35

descrição

150.182.115 selector de válvula M 201 U para ligação de ferramenta de resgate extra
apenas disponível na versão mangueira dupla

MOTOBOMBAS – versão CORE™

M 201 U

ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
pressão de trabalho
motor gasolina 4 tempos
capacidade tanque de combustível
horas de operação continua
tipo de bomba
capacidade de óleo efectivo
saída 1º estágio 0-720bar
saída 1º estágio 0-190bar
saída 2º estágio 190-720bar
peso pronto a operar
dimensões (CxLxA)
EN 13204

PU 5 C-1

150.152.428
150.152.229
bar/Mpa
720 / 72
720 / 72
2 hp - 1.5 kW
2 hp - 1.5 kW
cc
1250
1250
2.5
2.5
radial 1 estágio radial dois estágios
cc
530
530
cc/min
620
-cc/min
-2450
cc/min  
-620
kg
11.7
12.0
325 x 269 x 398 325 x 269 x 398
STO
STO

modelo

7

PU 5 C-2

1
PU 5 - 2

9



Características PU 5

MOTOBOMBAS– versão mangueira dupla
art. nr.

6

bomba compacta extra leve
vários motores disponíveis
fluxo de óleo equilibrado
óleo mineral não tóxico

peso kg

EN 13204

150.152.343
PU 5-1
11.7
150.152.346
PU 5-2
12
para detalhes técnicos ver especificações versão CORE™

STO
STO

extremamente compacta, extra leve e perfeitamente equilibrada
volume de óleo suficiente para trabalhar com todas as tesouras,
separadores, ferramentas combinadas e maioria dos macacos RAM
ideal para intervenções rápidas

Holmatro … number one in the world for a reason
®
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11

MOTOBOMBAS – MANGUEIRAS / CARRETEIS DE MANGUEIRAS
MOTOBOMBAS

versão CORE™ -Duo

ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
pressão de trabalho

DPU 60 PC
DPU 60 DC
MPU 60 PC
MPU 60 DC
150.152.200
150.152.201
150.152.437
150.152.439
720 / 72
720 / 72
720 / 72
720 / 72
gasolina 4 tempos
electrico - 230 VAC           gasolina 4 tempos
electrico - 230 VAC          
5.5 hp - 4.1 kW
1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
5.5 hp - 4.1 kW
1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
1400
-1400
-4
sem limite
4
sem limite
4000
4000
4000
4000
2 x 2565
2 x 2290
3 x 2110
3 x 1900
2 x 660
2 x 590
3 x 660
3 x 590
46.1
45.7
50.6
55.5
500 x 372 x 497
500 x 372 x 497
500 x 372 x 497
500 x 372 x 497
MTO (Operação Múltiplas Ferramentas) MTO (Operação Múltiplas Ferramentas)

2 ferramentas a trabalhar em simultâneo

bar/Mpa

motor gasolina 4 tempos

1

capacidade tanque de combustível cc
horas de operação continua
capacidade de óleo efectivo cc
saída 1º estágio 0-190bar
cc / min
saída 2º estágio 190-720bar cc / min
peso pronto a operar
kg
dimensões (CxLxA)
mm
EN 13204
TAMBÉM DISPONIVEL:
motor gasolina com arranque eléctrico
motor eléctrico

1

DPU 60 PXC
DPU 60 EC

versão CORE™ TRIO

3 ferramentas a trabalhar em simultâneo

MPU 60 PXC

150.152.212
150.152.202

DPU 60 PC

150.152.438

MPU 60 DC

1

MOTOBOMBAS – DUO COM 4 CONEXÕES – versão mangueira Dupla

MOTOBOMBAS – DUO/TRIO – versão mangueira dupla
art. nr.
modelo
peso kg
descrição
150.152.232
DPU 60 P
47.5
motor gasolina
150.152.231 DPU 60 PX
50.9
gasolina – arranque eléctrico
150.152.233
DPU 60 D
47.1
motor eléctrico 230 VAC
150.152.234
DPU 60 E
48.9
motor eléctrico 380-440 VAC
150.152.332 MPU 60 P
51.6
motor gasolina
150.152.333 MPU 60 PX
55.0
gasolina - arranque eléctrico
150.152.334
MPU 60 D
56.5
motor eléctrico
para detalhes técnicos ver especificações versão CORE™

1

1

MANGUEIRAS CORE™ incluindo aperto de fita
comprimento
C 05 OU 150.570.042
5
C 10 OU 150.570.043 10
C 15 OU 150.570.044 15

peso

C 05 BU 150.570.045
C 10 BU 150.570.046
C 15 BU 150.570.047

5
10
15

2.5
4.7
6.9

C 05 GU 150.570.057
C 10 GU 150.570.058
C 15 GU 150.570.059

5
10
15

2.5
4.7
6.9

C 05 ZU 150.570.060
C 10 ZU 150.570.061
C 15 ZU 150.570.062

5
10
15

2.5
4.7
6.9

modelo

6

7

art.nr.

cor

2.5
4.7
6.9

art. nr.

modelo

peso kg

150.152.252

XPU 60 P

48.6

motor gasolina

150.152.251

XPU 60 PX

52.0

gasolina – arranque eléctrico

150.152.253

XPU 60 D

48.2

motor eléctrico 230 VAC

150.152.254

XPU 60 E

50.0

motor eléctrico 380-440 VAC

para detalhes técnicos veja especificações bombas DUO versão CORE™

CARRETEIS DE MANGUEIRAS

mangueiras duplas - fixas
peso

150.572.055
150.572.056
150.572.123
150.572.126

comprimento
5
5
5
5

BVL 10 SOU
BVL 10 SGU
BVL 10 SRU
BVL 10 SBU

150.572.111
150.572.112
150.572.124
150.572.127

10
10
10
10

7.8
7.8
7.8
7.8

BVL 15 SOU
BVL 15 SGU
BVL 15 SRU
BVL 15 SBU

150.572.121
150.572.122
150.572.125
150.572.128

15
15
15
15

11.0
11.0
11.0
11.0

BVL 20 SOU 150.572.062
BVL 20 SGU 150.572.061

20
20

14.3
14.3

modelo

art.nr.

BVL  5 SOU
BVL  5 SGU
BVL  5 SRU
BVL  5 SBU

cor

4.5
4.5
4.5
4.5

1
MANGUEIRAS SIMPLES

9

- de acoplamentos rápidos com fechos de segurança e
molas anti retorcimento em ambas as extremidades
compri- peso
modelo
art.nr.
cor
mento

10

B 1 SOU
B 2 SOU
B 3 SOU
B 3 SGU
B 5 SOU
B 5 SGU

12

150.570.063
150.572.035
150.572.033
150.572.034
150.572.058
150.572.059

1
2
3
3
5
5

1.0
1.3
1.6
1.6
2.3
2.3

descrição

- carretéis de mangueira CORE™ simples disponíveis na versão
direita/esquerda com mangueiras de comprimentos 15, 20 ou
25 metros; cores laranja ou azul.
- carretéis de mangueiras CORE™ duplos disponíveis com mangueiras de comprimentos 15, 20 e 25 metros cores laranja (lado
esquerdo) e azul (lado direito)

HR 4420 CLO

DPU 61 PC 20

carretéis eléctricos, varios modelos disponiveis

the power of innovation

HR 4520 COB

- carretéis de mangueira simples versão dupla disponíveis em
versão direita e esquerda com mangueiras de comprimentos
15, 20 e 25 metros em cores laranja (versão esquerda) e verde
(versão direita)
- carretéis de mangueira duplos disponíveis com mangueiras de
comprimentos de 15, 20, 25 e 30 metros em cores laranja/
verde ou azul/vermelho
- todas as bombas (DPU/MPU) na versão CORE™ podem ser fornecidas com carretéis de mangueiras com comprimentos 15, 20,
25 ou 30 mts nas cores laranja/azul
- todas as bombas (DPU) versão dupla mangueira podem ser fornecidas com mangueiras de comprimento 15, 20, 25 ou 30 mts
nas cores laranja/verde
- comprimento Max. de mangueira para as bombas Trio (MPU)
em versão dupla mangueira são 25 mts; nas cores laranja/verde

POWERSHORE ™
POWERSHORE ™ - suportes com cilindros hidráulicos
capacidade de
óleo no percurso
máximo cc
HS 1 Q   5 FL
150.011.547
fecho rápido
632
252
10.3
720 / 72
99 / 10.1
346
HS 1 Q 10 FL
150.011.536
fecho rápido
1092
252
13
720 / 72
99 / 10.1
346
HS 1 L   5+
150.011.543 fecho por contra
575
252
9.2
720 / 72
99 / 10.1
346
HS 1 L 10+
150.011.537 fecho por contra
1035
252
11.9
720 / 72
99 / 10.1
346
máx ar/água
POWERSHORE – suportes com cilindros de ar
capacidade em litros
AS 3 Q   5 FL
150.011.546
fecho rápido
632
252
8.4
8
4 / 0.4
20.4 / 2.3
AS 3 Q 10 FL
150.011.545
fecho rápido
1092
252
11.2
8
4 / 0.4
20.4 / 2.3
AS 3 L   5+
150.011.532 fecho por contra
4 / 0.4
575
252
7.3
8
20.4 / 2.3
AS 3 L 10+
150.011.531 fecho por contra
4 / 0.4
1035
252
10.1
8
20.4 / 2.3
Fecho rápido com espaçador integrado: pistão com mecanismo automático de fecho que tranca a cada 9mm. Recolher o pistão apenas é possível após destrancar
o mecanismo de fecho. O espaçador integrado é um mecanismo operado por um mecanismo flexível com 13mm de percurso que é utilizado para superar uma
etapa de 9 mm do sistema de fecho e criar uma tensão no suporte de 4.0 kN.
Contra porca: pistão com actuador e contra porca. Quando o pistão está estendido a contra porca pode ser fixada. A pressão pode ser então aliviada. O deslocamento axial por rotação é de 16,5mm.
Todos os suportes estão equipados em ambas as extremidades com sistema de fechos fêmeas. Os cilindros actuam sozinhos com retorno da mola.
Todos os suportes podem ser usados com tubos extensíveis e bases apropriadas.
modelo

1

1

1

art. nr.

sistema de fecho

HS 1 Q 5 FL

1

comprimento
recolhido mm

curso
mm

peso
kg

HS 1 L 5+

pressão trabalho força na pressão
bar / Mpa
de trabalho

AS 3 Q 5 FL

AS 3 L 5+
HTW 700 APS

ACESSÓRIOS – para ser usados em combinação com suportes e cilindros hidráulicos
item descrição
modelo
art. nr.
bomba manual, capacidade de óleo 700cc,
peso  pronto a operar 9,9 kg, indicador de pressão 0-720bar com cobertura HTW 700 APS 150.012.504
de protecção em borracha mangueira de 3 metros com ligação rápida.

1

ACESSÓRIOS – para ser usados em combinação com suportes e cilindros pneumáticos
item descrição
modelo
1 unidade de controlo simples com válvula de segurança
SCV 10 U
2 unidade de controlo duplo com válvula de segurança
DCV 10 U
3 redutor de pressão com mangueira de 2 metros apropriado para garrafas de 200 e 300bar PRV 823 AU
4 garrafa de ar comprimido 6lts 300bar
-5 mangueira de ar 5 metros, cor amarela
AH 5 YU
5 mangueira de ar 5 metros, cor azul
AH 5 BU
5 mangueira de ar 10 metros, cor amarela
AH 10 YU
5 mangueira de ar 10 metros, cor azul
AH 10 BU

6

art. nr.
350.582.042
350.582.034
350.182.002
350.581.096
350.572.006
350.572.007
350.572.009
350.572.011

3

2

1

5
4

POWERSHORE – suportes mecânicos

7

modelo
MS 2 L 2+
MS 2 L 5+

sistema comprimento percurso
de fecho.
recolhido
mm
150.011.538 actuador
250
120
150.011.533 contra porca
575
252
art. nr.

peso
kg
3,5
6,7

Actuador : pistão com actuador em ambas as extremidades. Quando o pistão é estendido o
actuador auto retém-se. O deslocamento axial pro rotação é de 16,5mm.
Contra porca : pistão com actuador e contra porca. Quando o pistão está estendido a contra
porca pode ser fixada. O deslocamento axial por rotação é de 16,5mm.

1

MS 2 L 2+
MS 2 L 5+

SX 1

TUBOS EXTENSIVEIS / CONECTORES
extensão código peso/ exterior capacidade de carga
mm
cor
kg
Ø mm
kN / t *
SX 1
150.011.501
125
white
1.5
90
99 / 10.1
SX 2
150.011.502
250
blue
1.9
90
99 / 10.1
SX 5
150.011.503
500
yellow 2.8
90
99 / 10.1
SX 10 150.011.504
1000
green
4.6
90
99 / 10.1
SX 15 150.011.506
1500
red
6.4
90
99 / 10.1
FX 1
150.011.505
--1.4
89
99 / 10.1
* dependente do comprimento total – ver manual
Tubo extensíveis de um lado com fecho macho de engate rápido e do
outro com fecho fêmea também de engate rápido
Conexão FX 1 com fecho fêmea de engate rápido em ambos os lados.
Pode ligar-se o engate macho ao final dum tubo extensível com outro
como base. Por este caminho é possível criar um suporte fixo.
modelo

9

10
14

art. nr.

SX 2

SX 5

FX 1

the power of innovation

ACESSÓRIOS

FERRAMENTAS DE RESGATE
ACESSÓRIOS
Todos os acessorios que se utilizan com escoras e prolongadores tem um sistema de fecho por mola tipo macho.
descrição
art. nr.
descrição

art. nr.

Base alumínio. Para suportes contra
superfícies planas.

150.011.509

Cabeça cruzada. Para utilizar em muitos
tipos de superfícies.

150.011.523

Base alumínio. Para suportes contra
superfícies planas, com furacão fixa.

150.011.541

Cabeça em ponta. Para usar por exemplo
em aberturas estreitas

150.011.524

Base alumínio. Para sustentação em
superfícies desiguais ou Inclinadas.
Ângulo máximo 45 graus em todas
as direcções
Base alumínio. Para sustentação em
superfícies desiguais ou Inclinadas com
furacão fixa. Ângulo máximo 45 graus
em todas as direcções

150.182.038

150.182.048

Prato de suporte. Pode suportar 3
cabeças em alu minio e ao mesmo
tempo 3 cintas tensoras para criar um
triângulo estável
Placa de sustentação aço zincado
chapeado. Pode ser pregado às placas
de madeira para suportar 2 cabeças
giratórias por exemplo uma trincheira.

1

150.011.519

1

150.011.549

150.011.513

Cintas tensoras. Comprimento 4.0 mts,
largura 35mm, peso 1,4 kg, capacidade 390.511.073
10 kN

Suporte para vigas. Para usar com vigas
acima de 100mm; com furacão fixa.

150.011.514

Chave de gancho ajustável. Para criar
uma pré tensão com MS 2 L2. São
recomendadas duas peças.

150.581.689

Suporte em L. Para usar com uma ampla
variedade de vigas Com furacão fixa.

150.011.520

Espia com gancho carabina. Para descer
suportes por exemplo numa trincheira.

150.011.548

Cabeça em alumínio giratória. Pode ser
colocada em qualquer posição e também de encontro a outro suporte para
sustentação mutua.

150.182.046

Bloco de borracha anti rolamento Impede
que os suportes e tubos extensores rolem
inadvertidamente sobre as superfícies,
protege-os contra poeiras e danos.

150.113.057

Bloco em V alumínio. Para sustentação ou 150.011.516
contra tubos.

Saco de transporte e armazenamento de
acessórios

150.011.005

Bloco em V alumínio. Para sustentação ou 150.011.522
contra tubos; 1,7 kg abertura x largura

Saco de transporte e armazenamento
para suportes e tubos extensíveis

1

1

  

Suporte para vigas. Para usar com vigas
acima de 150mm; com furacão fixa.

Cabeça em cone. Para sustentação em
cimento ou superfícies em aço

1

150.011.006

150.011.517



6

Características / Benefícios
10 tons hydraulic strut

Sistema fecho rápido

7

- todos os itens podem ser ligados em poucos segundos

cores reflectoras codificam os tubos extensores

- evita perda de comunicação
- fácil de manchar-se
especialmente no escuro

1

- não só estabilìza, como também eleva

Numerosos campos de aplicação : extracção em veículos -acidentes industriais -Busca e Salvamento Urbano -escoramentos em valas, trincheiras -controle de danos navais
Conjuntos standards : pergunte ao representante local ou verifique em www.holmatro.com

9
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FERRAMENTAS DE REGATE PORTÁTEIS
FERRAMENTAS
DE RESGATE PORTÁTEIS

COMBINADA

TESOURA

ESPECIFICAÇÕES

BCT 4120

BCU 4010 GP

HCT 4120

HCU 4010 GP

numero de artigo

150.052.008

150.052.007

150.012.146

150.012.147

720 / 72

720 / 72

720 / 72

720 / 72

afastamento

268

-

268

-

força máxima de afastamento kN / t

mm

200 / 20.4

-

200 / 20.4

-

força mínima de afastamento kN / t

26 / 2.7

-

26 / 2.7

-

força de corte

kN / t

247 / 25.2

254 / 25.9

247 / 25.2

254 / 25.9

barra redonda

ø mm

24

24

24

24

46 / 4.7

-

46 / 4.7

-

181

-

181

-

61 / 6.2

-

61 / 6.2

-

15.3

14.7

10.9

10.3

712 x 305 x 230

659 x 305 x 230

698 x 205 x 170

645 x 205 x 170

BK26.4/268-E-15.3

AC116-D-14.7

BK26.4/268-E-10.9

AC116-D-10.3

força de esmagamento kN / t

1

distância de tracção

mm

força tracção

kN / t

peso pronto a operar

kg

dimensões (CxLxA)

mm

EN 13204

1

FERRAMENTAS MANUAIS

TESOURA

max. pressão de trabalho

1

FERRAMENTA A BATERIA
COMBINADA

BCT 4120

BCU 4010 GP

180°
HCT 4120

para acessórios de tracção e correntes de tracção para ferramentas manuais combi HCT 4120 ver os acessórios de ferramentas à bateria abaixo

ACESSÓRIOS
descrição				

1

art. nr.

bateria 24-V,2.4 Ah bateria

150.553.014

bateria 24-V NIMH 3.0 bateria de longa duração

150.553.050

– V disponível para o
carre- 110-120
150.553.007
carregamento de ambas as baterias
gador 2.4
Ah e 3.0 Ah. Carga completa em 1 hora
220 – 230 – V disponível para o
carrecarregamento de ambas as baterias
150.553.008
gador 2.4 Ah e 3.0 Ah. Carga completa em 1 hora.

1

carre- 12 – V disponível para carregar ambas  
gador baterias
para 2.4 Ah e 3.0 Ah. Para carregar as baterias
veiculo utiliza a bateria 12 - V de um veículo.

6

150.553.006

cabos de
corrente

12 a 24 – V comprimento 5 mts . Proporciona que a
ferramenta possa ser utilizada por um período de
tempo ilimitado utilizando uma fonte de energia
auxiliar como é o caso de uma bateria

cabos de
corrente

24 – V, comprimento 10 mts. Proporciona
que a ferramenta possa ser utilizada por
um período de tempo ilimitado utilizando 150.553.052
uma fonte de energia auxiliar como é o
caso de uma bateria.

150.553.045

correia de Para o transporte da ferramenta em segurança. 150.553.055
transporte Acolchoado e fornecido com fechos rápidos
para adicionar quando necessário

7

bolsa de Transporte de uma bateria. Equipada com
alça de transporte, pode ser adibateria uma
cionada a um cinto

150.553.113

saco de Transporta todas as ferramentas partes de
trans- acessórios e baterias. Feito em tecido de nylon 150.553.054
porte não absorvente e resistente as intempéries.

1

Para o transporte de uma ferramenta e
armação 2 baterias em especial em escarpas ou
de trans- terrenos
150.553.048
porte arnês: acidentados. Peso excluindo
4,0 kg
arnês de Para o transporte fácil e cómodo da
transferramenta em longas distâncias ou em 150.553.115
porte
áreas remotas.
Caixa extremamente durável, fácil de
transportar e armazenar. A prova de água,
caixa
flutuante e estanque  permite manter uma 150.553.053
Pelicano               pressão constante no interior da caixa.
Transporta uma ferramenta 2 baterias correntes de tracção e outros acessórios.

9

conjunto de Consiste em correntes de 1,5 e 3,0 metros e 2 pequenos
correntes de ganchos somente para a ferramenta combinada mod- 150.582.152
tracção                  elo BCT 4120, não para a tesoura modelo BCU 4010 GP.
conjunto de Com maxilas tipo dentes de tubarão, completa
adaptadores com ganchos Apenas para o modelo BCT 4120 150.582.551
de tracção
não para a tesoura modelo BCU 4010 GP.

10
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HCU 4010 GP



Características / Benefícios
		
		
		
		

Autónoma
Compacta
Portátil
Ligeira
Equilibrada

ABRE-PORTAS – MINI TESOURAS

FERRAMENTAS DE RESGATE
ABRE PORTAS
ESPECIFICAÇÕES
HDR 50
HDO 100
numero de artigo
150.061.002
150.062.008 *
pressão de trabalho
bar / Mpa
720 / 72
720 / 72
força de afastamento
kN / t
47 / 4.8
98 / 10
força de pressão
kN / t
51 / 5.2
-peso pronto a operar
kg
11.0
6.6
BOMBAS **
HTW 700 ADCV
HTW 300 ABU
numero de artigo
150.062.009
150.449.001
peso pronto a operar
kg
8
3.8
* Com acoplamentos fixos. Também disponível com mangueira de conexão
rotativa fornecida com estojo sintético de carga e armazenamento.
** ver também pagina 13

HDO 100

1

stroke 130 mm

ACESSÓRIOS
item descrição
cabeça em cunha. Pode ser usado em pilares de portas
1
(em aço) estreitos e escorregadios
cabeça de aperto com dente extra longo. Proporciona
2
aperto extra em pilares de portas estreitos. O dente
extra longo penetra entre a ranhura da porta e do pilar.

HDR 50
150.063.010
150.063.011

5
1

1

3

4

peça extensível. Pode ser montada na extremidade do
macaco para ampliar o seu alcance máximo.
prato de pressão em aço. Dobra facilmente portas fracas,
força as estruturas de apoio das portas, portões, etc.

5

conjunto de operação DCV 720 U com mangueiras de 2 mts. Neste 150.061.005
caso poderá ser usada uma outra bomba de actuação simples.

3

1

HDR 50

150.063.031
150.063.032

4

2

1

MINI TESOURAS

1

ESPECIFICAÇÕES
pressão de operação
força de corte
barra redonda
profundidade / largura das maxilas
peso pronto a operar

bar / Mpa
kN / t
mm
mm
kg

HMC 8 U
720 / 72
79 / 8
15
40 / 40
3.1

1

MINI TESOURA em várias versões
descrição
1 com acoplamento
2 com 30 cm de mangueira. Neste caso
3 com rotação em cotovelo 360º e 30 cm
de mangueira. Neste caso sintético
4 com rotação em cotovelo 360º e bomba
manual HTW 300 ABU montada com 2
mts de mangueira. Neste caso sintético.

art. nr.
150.012.025
150.012.026

2

3

4

6

150.012.027
150.012.028

7

TESOURA REBARBADORA
ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
pressão de operação
bar / Mpa
força de corte
kN / t
capacidade de corte *
mm
abertura das pontas
mm
profundidade das lâminas mm
peso pronto a operar
kg

CU 4006 C
150.012.180
720 / 72
167 / 17
16
25
28
7

1

9
CU 4006 C

10
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Ferramentas DE RESGATE DIVERSAS
MACACO EM CUNHA

PW 4624 C

numero de artigo
150.062.046
pressão de operação
bar / Mpa
720 / 72
min. comprimento de inserção mm
6
max. comprimento elevação mm
50
força de afastamento
kN / t
235 / 24
peso pronto a operar
kg
8.2
versão mangueira dupla - PW 3624+  (150.012.078)

1

MACACO ALAVANCA

TJ 3610

numero de artigo
pressão de operação
max. capacidade (na base)
max. força (na alavanca)
altura de elevação/percurso do pistão
altura fechado
min comprimento de inserção
peso pronto a operar

1

1

150.012.049
bar / Mpa 720 / 72
kN / t
118 / 12
kN / t
98 / 10
mm
250
mm
448
mm
56
kg
20.5

MACACOS DE ALUMINIO
numero de artigo
pressão de operação
capacidade de elevação      
altura fechado
percurso                
peso pronto a operar     

1

12 t

bar / Mpa
kN / t
mm
mm
kg

ESMAGADOR DE TUBOS

10 t

HLJ 50 A 6

HLJ 50 A 10

150.112.060
720 / 72
510 / 52
150
61
7

150.112.059
720 / 72
510 / 52
196
104
8.7

HPS 60 AU

numero de artigo
150.182.024
pressão de operação
bar / Mpa
720 / 72
max. força de esmagamento kN / t
147 / 15
max. ∅ tubo (exterior) mm
60
max. espessura da parede de tubo mm
4
dimensões (CxLxA)  
mm
420 x 210 x 150
peso pronto a operar
kg
8.8

1

TESOURA CABOS DE AÇO

6

ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
pressão de trabalho
capacidade
max. abertura da maxila
capacidade cabo de aço
capacidade aço sólido
capacidade cabo terra
peso pronto a operar

7

HWC 16 U HWC 20 U HWC 32 U
150.522.016 150.522.020 150.522.032
bar/Mpa 720 / 72
720 / 72
720 / 72
kN / t
54 / 5.5
153 / 15.6 262 / 26.7
ø / mm            
20
50
32
ø / mm
16
20
32
ø / mm
13
19
25
ø / mm
20
50
32
kg
2.2
9.0
9.8

HWC 16 U

HWC 20 U

HWC 32 U

TESOURAS CABOS ELÉCTRICOS
ESPECIFICAÇÕES
numero de artigo
pressão de trabalho
capacidade
max. abertura da maxila
capacidade cabo terra
capacidade cabo telefónico
peso pronto a operar

1

9

bar / Mpa
kN / t
ø / mm            
ø / mm
ø / mm
kg

HCC 85 U
150.522.085
720 / 72
51 / 5.2
85
50
85
7.2

HCC 100 U
150.522.100
720 / 72
91 / 9.2
100
75
100
13.3

HCC 85 U

HCC 100 U

10
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FERRAMENTAS DE APOIO AO RESGATE

FERRAMENTAS DE RESGATE
CALÇOS E BLOCOS
Set A

150.562.010 consists of
2x conjunto de blocos
2x cunhas pequenas
2x cunhas grandes

Set B
150.562.004 consists of
2x blocos de travamento baixos
2x blocos de travamento médios
2x blocos de travamento altos
2x cunhas pequenas
2x cunhas grandes

Set A

1

Set B

feito em polietileno reciclado
resistente ao óleo e a água
virtualmente indestrutível
superfície permissível de pressão mais elevada do que a madeira
perfil de bloqueio anti derrapante
coeficiente de fricção 20% mais elevado do que a madeira

Suporte macacos ram
modelo		
numero de artigo
capacidade máx.
dimensões (CxLxA)
peso pronto a operar

1

1

HRS 22
150.181.011
216 / 22
400 x 106 x 240
7.7

1

oferece uma plataforma estável
adequado para todos os pilares de portas
diferente formas de plataformas
		

		

		

kN / t
mm
kg

ARO ADAPTAVEL
artigo numero

150.182.580

peso do conjunto incl. estojo

kg

1

8.9

only with RA 4321-22 C / RA 4331-32 C

levanta o rodado traseiro criando um caminho
de acesso a suspensão
o operador não necessita deslocar-se debaixo do veiculo
também pode ser usado para deslocar uma coluna de direcção
de um camião

COBERTURAS DE PROTECÇÃO

SEP 5

artigo numero

6

SEP 10

150.581.676 150.581.677

dimensões
cm
coberturas com Velcro
26 x 30
60 x 60
cobertor com magnetos
150 x 60

peso
gr
145
465
1050

conteúdos

conteúdos

2x
2x
1x

4x
4x
2x

7

polyester retardante ao fogo, e resistente as intempéries
repelente a agua
cobertores com magnetos para aplicação imediata
nos veículos
lavável (magnetos são removíveis)

1

ESTAÇÃO DE FERRAMENTAS
artigo numero
dimensões
peso

cm
kg

150.182.043
200 x 150
2.3

150.182.044
250 x 200
3.7

9

polyester revestido em PVC durável, repelente a àgua
fácil de dobrar, transportar e armazenar
impressionante cor laranja

10
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FERRAMENTAS DE APOIO AO RESGATE
GLAS MASTER
artigo numero

150.182.060

peso pronto a operar

kg

dimensões (CxLxA)

mm

1
420 x 245 x 35

entregue com um perfurador de janela e grampos de montagem ,incluídos
RÁPIDO
EFECTIVO

VERSÁTIL
SEG RO
U

1

CORTA VIDROS
modelo

HGC 7

numero de artigo

1

Peso pronto a operar

150.012.410
kg

2.5

Entregue com um perfurador de janela com embalagem própria
SEGURO - transforma um vidro de dimensões consideráveis em fragmentos e pó
RÁPIDO - corta pára-brisas colados ou laminados em tempo reduzido
SILENCIOSO – mecanismo de trinco manual

1
PERFURADOR DE VIDRO
Numero artigo
Peso pronto a operar

980.005.045
gr

material

1

55
alumínio anodizado com
ponta em aço tratado

Adicionada a roupa através clip
RÁPIDO
EFECTIVO
SEGURO

SECUNET protector de air bags

1

Numero artigo
Peso pronto a operar

350.182.005
gr

250

fácil instalação em segundos
compacto e extremamente leve
para todos os veículos de passageiros modernos
com estojo de arrumação sintético e suporte de parede

6

CORTA CINTOS
numero artigo
dimensões (CxL)

980.005.022
mm

154 x 44 x 5

seguro, lâminas de corte protegidas
pode ser usado em todos os cintos de segurança
com Velcro para ser aplicado em qualquer sitio

7

FITA DE ARRUMO MANGUEIRAS
numero por conjunto

1

numero artigo

5 peças

150.182.039

20 peças

150.182.040

fácil de transportar e arrumar

COBERTURA DE PROTECÇÃO

9

numero artigo

150.182.045
mm

peso pronto a operar

kg

90 x 50
2.9

		

dimensões (CxL)

		

		

assegura uma óptima segurança para a vitima
feito em material grosso e flexível PVC
transparente para uma constante monitorização da vitima
com 4 pegas para colocar em qualquer posição
		

10
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ALMOFADAS ELEVATÓRIAS

FERRAMENTAS DE RESGATE
ALMOFADAS ELEVATÓRIAS – máx. pressão de trabalho 8 bar
máxima força insuflação máxima dimensões
efectiva
altura mm
(CxL) mm
HLB 1
350.321.003
10 / 1
80
150 x 150
HLB 3
350.321.004
35 / 3.7
130
228 x 228
HLB 5
350.321.006
50 / 5.1
150
270 x 270
HLB 10
350.321.007
100 / 10.2
215
380 x 380
HLB 12
350.321.008
120 / 12.2
225
408 x 408
HLB 18
350.321.009
180 / 18.3
240
660 x 360
HLB 20
350.321.010
200 / 20.3
290
508 x 508
HLB 24
350.321.012
240 / 24.4
215
310 x 1000
HLB 29
350.321.017
300 / 30.6
348
611 x 611
HLB 32
350.321.013
320 / 32.6
380
658 x 658
HLB 40
350.321.014
400 / 40.7
405
714 x 714
HLB 67
350.321.015
670 / 68
520
908 x 908
- espessura incl.perfil HLB 1/3/5 is 22 mm; outros modelos 25 mm
- etiquetas reflectoras: HLB 1/3/5 num canto ; outros modelos e cantos
modelo

art. nr.

peso
kg
0.6
1.5
2
3.8
5
6.8
6.7
9.5
9.8
13
15.1
23.5

1

1

ACESSÓRIOS
item

modelo

1

AH 5 YU
AH 5 BU
AH 5 RU
AH 10 YU
AH 10 BU
AH 10 RU

descrição

mangueira de ar 5mts,amarela
mangueira de ar 5mts, azul
mangueira de ar 5mts, vermelha
mangueira de ar 10 mts, amarela
mangueira de ar 10 mts, azul
mangueira de ar 10 mts, vermelha
mangueira com fecho de segurança
PRV 823 AU redutor de pressão para cilindros de 200 e 300bar
DCV 10 U unidade de controlo duplo, com conjunto válvulas de segurança 8.5 bar
SCV 10 U
unidade de controlo simples com conjunto de válvulas de segurança 8.5 bar
peças de ligação para 2 cilindros de ar 300 bar
peças de ligação para 2 cilindros de ar 200 bar
HDC 10 AU caixa de controlo sintética com conjunto de válvulas de segurança 8,5 bar
cilindro de ar 6 litros, 300 bar
cilindro de ar 6 litros, 200 bar
conjunto de adaptadores para ligação em várias fontes de ar
UAS 10
entregue com estojo de transporte e armazenamento

2
3
4
5
6
7
8
9

1

num. artº
350.572.006
350.572.007
350.572.008
350.572.009
350.572.011
350.572.012
350.582.035
350.182.002
350.582.034
350.582.042
350.582.430
350.582.420
350.182.003
350.581.096
350.581.086

1

2

5

4

3

1

6

7

9
9

1
8

350.582.050

9

CONJUNTO DE CONTROLOS DE AR
300 BAR

A
B
C
D
E
F
G
H

HCS 10 U
350.582.038
1x
1 x (5 m)
1 x (5 m)
2x
1x
1x
1x
-

HCS 10 U
350.582.435
1x
1 x (5 m)
1 x (5 m)
2x
1x
1x
1x
-

DCS 10 U
350.582.436
1x
1 x (5 m)
1 x (5 m)
2x
1x
1x
1x

6

B

200 BAR

DCS 10 U
350.582.039
1x
1 x (5 m)
1 x (5 m)
2x
1x
1x
1x

A

C

E

7

F

D
H

G

ALMOFADAS ELEVATÓRIAS – baixa pressão
modelo

artº nº

LAB 4 UN
LAB 6 UN
LAB 9 UN
LAB 16 UN

350.512.204
350.512.206
350.512.209
350.512.216

capacidade de
elevação
(par) kN/t
39 / 4
59 / 6
88 / 9
157 / 16

dimensões dentro
do saco de transporte
(L x W) mm
700 x 700
850 x 850
1050 x 1050
1320 x 1320

1
2

Cada conjunto consiste em:

5

1 1x
2 2x
3 1x
4 2x
5 1x
6 1x

3
6
4

peso
(par)
kg
9
19
28
70

4

altura
desinsuflado
mm
60
60
60
60

altura
insuflado
mm
620
620
620
620

1

conteúdo de
ar (par) litro
460
716
1028
1846

9

saco de transporte
almofadas elevatórias (igual capacidade)
redutor de pressão
mangueiras de baixa pressão
unidade de controlo duplo
kit de reparação

Holmatro … number one in the world for a reason
®

pressão máx.
de trabalho
bar
0.5
0.5
0.5
0.5

10
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TAMPONAMENTO DE FLUXOS / SISTEMA DE SELAGEM DE FUGAS
TAMPONAMENTO DE FLUXOS

1

1

ESPECIFICAÇÕES

OLS 100/200

OLS 200/400

OLS 300/600

OLS 500/1000

numero de artigo

360.311.002

360.311.004

360.311.006

360.311.010

presão mínima de trabalho

bar

3

3

3

3

pressão máxima de rotura

bar

9

9

9

9

max. back pressure

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

4

9

20

TAMPONAMENTO DE FLUXOS – ACESSÓRIOS
descrição
unidade de controlo simples
redutor de pressão 200/300 bar
mangueira de ar verde com acoplamentos 3 mts
mangueira de ar verde com acoplamentos 5 mts
mangueira de ar verde com acoplamentos 10 mts
mangueira de ar verde com acoplamentos 15 mts

1

modelo
SCV 3 U
PRV 823 AU
AH 3 MGU
AH 5 MGU
AH 10 MGU
AH 15 MGU

numero artigo
360.582.007
350.182.002
360.582.004
360.582.002
360.582.003
360.582.005

SISTEMA DE SELAGEM DE FUGAS
modelo
numero de artigo
máxima pressão de trabalho
dimensão da almofada de selagem (CxL)
dimensão do compartimento de selagem (CxL)
peso pronto a operar

1

bar
mm
mm
kg

HVSP 250 U
360.302.011
8
600 x 390
250 x 50
5.3

sistema de selagem de fugas por vácuo consiste:
- prato de selagem de vácuo
- manómetro de pressão em aço inoxidável com capa de protecção
- bomba de vácuo com mangueira de ar, comprimento 3 mts
- torneira de drenagem com mangueira
- tubo de gel para uma selagem perfeita
- mala de transporte em aço
fornecido completamente montado e pronto a usar

1

6

7

CONJUNTO DE SELAGEM DE TANQUES
modelo
HLS 2
numero de artigo
350.582.020
pressão de trabalho
bar
1.5
capacidade de levantamento da almofada até 1.5 bar
2
almofada elevatória HLB 10 pode ser pedida separadamente

1

o conjunto de selagem de tanques consiste:
1		 1x arnês
2		 1x prato de selagem
3		 1x cobertura de protecção laranja (para item 8)
4		 1x cobertura de protecção verde (para item 9)
5		 4x cantos de cintas com fivelas (comprimento 635mm)
6		 2x cintas de transporte com fivelas (comprimento 455 mm)
7		 1x conjunto de mangueira de segurança com válvula
8		 1x cintas extensoras com torniquete, cor laranja, comprimento 10 mts
9		 1x cintas extensoras com torniquete, cor verde, comprimento 10 mts

9

3

8
6
5
7

10
22

2

1

the power of innovation

4

9

FERRAMENTAS DE RESGATE

TÉCNICAS DE EXTRACÇÃO EM VEICULOS

Técnicas de Extracção em Veículos (TEV)
Disponivel em numerosos idiomas

“Técnicas de Extracção em Veículos” da Holmatro é agora um compacto e compreensível guia para os profissionais nesta área que utilizam ferramentas de
resgate e extracção de vitimas dos veículos após uma colisão rodoviária entre
veículos. “Técnicas de Extracção em Veículos” trata extensivamente das técnicas
básicas de salvamento e resgate. Todas as técnicas são devidamente explicadas
passo por passo com ajuda de fotos, ilustrações, animações (CD) e vídeos (CD).
Além dos assuntos relacionados são ainda abordados temas como a segurança, projecto e construção de veículos, as ferramentas de resgate bem como
a aproximação ao Teatro de Operações (cenário de resgate). Baseado nos mais
recentes desenvolvimentos da tecnologia em veículos “Técnicas de Extracção
em Veículos” torna-se assim como um parceiro ideal e muito apropriado para
treinos ou tão somente como livro de referência actual. “Técnicas de Extracção
em Veículos” encontra-se disponível em numerosos idiomas tal como o livro
também uma série de posters e CD-ROM interactivos.
Livro 100 páginas, formato A5 compacto, totalmente a cores
Poster 100 x 70 cm, totalmente a cores, conjunto de
			 8 posters a cores descrevem:
			- técnicas de estabilização
				- levantamento / rolamento do tablier
			- remoção de portas
			- tejadilho invertido
			- remoção lateral
			- veículos pesados/conversão terceira porta
			- remoção de tejadilhos

1

1
Livro

1

		

1
Serie de 8 posters diferentes

1

CD-ROM interactivo com muitas animações e vídeos

CD-ROM

Serviço após venda

6

Holmatro pode fornecer-lhe uma ampla gama de produtos, tais como equipamento
para testar e medir equipamentos, jogos de ferramentas para mudar lâminas, óleo
hidráulico Holmatro, óleo para motor, e jogos de manutenção para todas as ferramentas. Holmatro garante a entrega de peças de substituição, por um período, de pelo
menos 10 anos, depois de um determinado modelo ser retirado de produção.

7

1

óleo hidraulico e de motor

9

Conjunto de manutenção para todas as ferramentas

equipamento para testar e medir

10
Holmatro … number one in the world for a reason
®
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Equipamento de Resgate
Equipamento Industrial
Equipamento Marinho
Fabricação, venda e serviço para todo o mundo
Holmatro Rescue Equipment B.V.
Raamsdonksveer, The Netherlands
T +31 (0)162 589 200
E info@holmatro.com

Equipamento de Resgate
Equipamento Industrial
Equipamento Marinho
Fabricação, venda e serviço para USA,
Canada e América Latina
Holmatro Inc., U.S.A.

Equipamento Industrial

Fabricação, venda e serviço para a Polónia

Declaração
© Holmatro® 0208.01 980.000.200
Apesar de todo o cuidado e devoção imposto ao conteúdo, é possível que alguma matéria nesta informação impressa possa estar incorrecta ou incompleta.
A Holmatro® N.V e as suas companhias filiadas (daqui por diante: Holmatro®) não poderão ser responsabilizadas de nenhuma maneira pelas consequências das actividades empreendidas na base desta matéria impressa.
Se tiver alguma dúvida sobre a exactidão, ou a integralidade da informação, poderá contactar a Holmatro® ( Tlf ++31 (0) 162-589 200.
Nenhuma desta matéria impressa poderá ser copiada e/ou reproduzida publicamente sob qualquer forma sem a autorização expressa da Holmatro®.

www.holmatro.com

