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independentemente de serem ferramentas a bateria ou com mangueira.
EU HABILITO, EU LIBERTO, EU

LUTO, EU SALVO

Veja o vídeo da campanha Pentheon:
Aholmatro.com/pt/resgate/pentheon-series
série Pentheon da Holmatro proporciona-lhe um desempenho sem
limitações, velocidade inigualável e máximo controlo!
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DESEMPENHO SEM LIMITAÇÕES NA SUA MISSÃO
- TESOURAS -

- MACACOS -

- FERRAMENTAS MULTIUSOS -

- EXPANSORES -
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FERRAMENTAS PENTHEON
FERRAMENTAS COM MANGUEIRA
FERRAMENTAS COM BATERIA

VELOCIDADE

VELOCIDADE INIGUALÁVEL
PATENTE
TECNOLOGIA DE MAXIMIZAÇÃO
CONTÍNUA DE VELOCIDADE
As ferramentas Pentheon são as ferramentas de resgate mais rápidas no mercado.
Um sistema mecatrónico revolucionário no interior das ferramentas otimiza continuamente
as configurações da bomba e do motor, de forma a proporcionar um ﬂuxo de óleo
maximizado em todo o intervalo de pressão. Assim, o socorrista desfrutará de uma

0

CARGA
VELOCIDADE DA FERRAMENTA INIGUALÁVEL EM QUALQUER CARGA

ferramenta com velocidade inigualável em qualquer carga.
Onde todas as ferramentas de resgate apresentam uma redução de velocidade significativa,
quando passam para outra fase para conseguirem suportar cargas mais elevadas, as
ferramentas Pentheon da Holmatro mantêm a curva ideal de velocidade contínua.
A NOVA SÉRIE PENTHEON TOPO DE GAMA
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MÁXIMO CONTROLO
COMANDO DE CONTROLO COM
DOIS MODOS PARA MÁXIMO
CONTROLO DA VELOCIDADE
No setor do resgate, ter só velocidade não é suficiente se não for possível controlá-la.
Todos os segundos contam, mas como trabalha próximo de uma vítima, necessita de
ter cuidados. Por esse motivo, as nossas ferramentas Pentheon permitem o máximo
controlo da velocidade. Um comando de controlo único permite-lhe alternar entre os
modos de velocidade elevada e reduzida da ferramenta a qualquer altura da operação
de resgate. Com estes dois modos, a velocidade contínua mantém-se proporcional
em relação à percentagem de rotação do comando para a esquerda ou direita.
Tenha o máximo controlo sobre as ferramentas de resgate mais
rápidas de sempre!
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Bateria construída para o efeito
com capacidade melhorada

Tecnologia de acionamento
energeticamente eficiente

MÁXIMA DURABILIDADE
TEMPO DE FUNCIONAMENTO
PROLONGADO
As ferramentas Pentheon da Holmatro ajudam-no a trabalhar durante mais tempo
sem ter de trocar a bateria. Estes são os motivos.

BATERIA CONSTRUÍDA PARA O EFEITO COM CAPACIDADE MELHORADA
Especialmente desenvolvida para alimentar as nossas ferramentas Pentheon de alto desempenho,
esta bateria possui células potentes e extra grandes. Graças ao maior volume das células, demora
mais tempo a aquecer em relação às baterias normais. Isto significa que pode trabalhar durante
mais tempo na sua potência máxima.

TECNOLOGIA DE ACIONAMENTO EFICIENTE ENERGETICAMENTE
O sistema mecatrónico patenteado, que controla as configurações da bomba e do motor das
Pressão máx. atingida

nossas ferramentas Pentheon, possui uma enorme eficiência energética. Este aspeto é ainda mais
visível se compararmos com a tecnologia de acionamento existente noutras ferramentas de resgate a bateria. Tudo para que possa trabalhar durante mais tempo.

FUNÇÃO DE ARRANQUE/PARAGEM AUTOMÁTICA: SEM DESPERDÍCIO DE ENERGIA
Quando a ferramenta não estiver a ser utilizada ou tiver atingido a sua pressão máxima, o motor
para automaticamente. Assim, economiza-se carga de bateria valiosa. Basta rodar o comando de
controlo para reiniciar a ferramenta.
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com temperaturas
extremamente
quentes

debaixo
de
chuva
ou neve

em ambientes
frios

... e, até mesmo, debaixo de água.

MÁXIMA DURABILIDADE
UTILIZAÇÃO EM
TODAS AS CONDIÇÕES
Quer esteja quente ou frio, debaixo de chuva ou de neve e, até mesmo, submersas
na água: as ferramentas Pentheon podem ser utilizadas em quaisquer condições.

TECNOLOGIA DE GESTÃO DE TEMPERATURA
A temperatura da bateria e da ferramenta é constantemente verificada para garantir que não
fica muito elevada, o que poderia fazer com que a ferramenta se desligasse. Quando são
atingidas temperaturas extremamente elevadas, as ferramentas Pentheon passarão a trabalhar
automaticamente com um consumo de energia mais baixo, mas sem perder a força. Tudo para
garantir que continua a trabalhar, mesmo em climas quentes e com cargas da ferramenta elevadas.

UTILIZAÇÃO DEBAIXO DE ÁGUA
Se tiver de utilizar as suas ferramentas de resgate totalmente submersas na água,
as nossas ferramentas Pentheon são a escolha certa!

A NOVA SÉRIE PENTHEON TOPO DE GAMA
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CONECTOR MAGNÉTICO
Ligação fácil e sem necessidade de desconectar: o nosso cabo de
carregamento na ferramenta permite-lhe tirar a ferramenta e levá-la consigo.
Graças ao conector magnético do cabo, a ferramenta solta-se sem esforço.

Pressão máx. atingida

Temperatura
da ferramenta

DESIGN FOCADO NO UTILIZADOR
GESTÃO DA BATERIA MAIS SIMPLES
E se a gestão da bateria fosse tão simples que bastava ligá-la à tomada?
Bem, foi exatamente isso que fizemos!

CARREGAMENTO NA FERRAMENTA

DIAGNÓSTICO EM TEMPO REAL
Os indicadores LED na bateria e no carregador fornecem-lhe instantaneamente todos os
dados sobre a temperatura da bateria, o estado da sua carga e o seu estado de conservação.

Já não precisa de trocar a bateria! A partir de agora, pode carregar a bateria com esta ainda na

Se pretender informações mais detalhadas sobre a bateria, pode utilizar o nosso software de

ferramenta. Basta ligar a ferramenta ao carregador e todo o processo de carregamento será

diagnóstico. Uma versão mais completa deste software encontra-se disponível para os técnicos

automaticamente regulado. A bateria que se encontra na ferramenta tem prioridade sobre a

de assistência (revendedor) autorizados da Holmatro. Este software combina um diagnóstico

que está no carregador, a qual voltará a ser carregada quando a bateria na ferramenta estiver

completo da ferramenta com procedimentos de inspeção integrados, para prestar a melhor

carregada a 100%. Pode ligar até 3 carregadores a uma tomada elétrica. Desta forma, poderá

assistência às suas ferramentas Pentheon. A Holmatro tem disponíveis acessórios especiais

carregar automaticamente até 6 baterias sem ser necessário efetuar a sua gestão.

para conectar as ferramentas e baterias Pentheon ao seu computador portátil ou PC.
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DESIGN FOCADO NO UTILIZADOR
DESIGN DA FERRAMENTA
COMPACTO E EM LINHA
As ferramentas de resgate compactas são mais fáceis de manusear e ocupam
menos espaço no seu camião. Esta foi a forma como conseguimos reduzir as
dimensões das nossas ferramentas Pentheon de alto desempenho.

BOMBA E MOTOR INTEGRADOS E COMPACTOS
No interior das ferramentas, o motor elétrico e a bomba hidráulica partilham
o mesmo eixo. Isto permite poupar imenso espaço.

PATENTE

DESIGN DE BATERIA INTEGRADA NA FERRAMENTA
A bateria possui um formato semicircular que faz com que encaixe à volta da
ferramenta como uma pulseira. Este aspeto contribui igualmente para o design
estreito das nossas ferramentas Pentheon.
A NOVA SÉRIE PENTHEON TOPO DE GAMA
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DESIGN FOCADO NO UTILIZADOR
FÁCIL DE UTILIZAR
Na Holmatro, desenhamos ferramentas de resgate com o utilizador final
em primeiro, segundo e terceiro lugar. Deixamos alguns exemplos:

LUZES LED ALIMENTADAS A PARTIR DA BATERIA PRINCIPAL
Os seis LED de alta potência na pega de transporte iluminam a sua área de trabalho à
noite e neutralizam as incómodas sombras durante o dia. Estes LEDs são alimentados
pela bateria principal, o que quer dizer que se ligam e disligam automaticamentee
em conjunto com a ferramenta. Caso seja necessário, as luzes podem ser desligadas
manualmente através da pressão de um botão na ferramenta. Mas não se preocupe:
o consumo de energia é praticamente inexistente!

PEGA DE TRANSPORTE DE 360°
Com uma pega de transporte que envolve toda
a ferramenta, pode pegar nesta última em
qualquer posição. Inclui igualmente uma pega
na mala para transporte fácil e equilibrado.
A pega é fabricada com um polímero sintético
de elevada qualidade e à prova de danos. Este
material elástico e extremamente duro possui
a característica única de voltar sempre à sua
forma original.

COMANDO DE CONTROLO
EM LINHA COM ACESSO A 360°
Posicionado centralmente na parte de trás
da ferramenta, o nosso comando de controlo
está sempre ao alcance. Desta forma, poderá
trabalhar facilmente com a ferramenta em todos
os lados da viatura e em qualquer posição.
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I EMPOWER
‘‘Os socorristas têm um dos trabalhos mais difíceis do
mundo. Um trabalho de grande responsabilidade. Eles
podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Não
importa o desafio, eles têm de ter um bom desempenho.
O meu trabalho é equipá-los da melhor forma possível.”

“ELES PRECISAM DE FERRAMENTAS
EXTREMAMENTE FIÁVEIS.
DA PRIMEIRA VEZ. TODAS AS VEZES.”
HOMER ROBERTSON
Comandante adjunto dos
Bombeiros de Forth Worth, Texas, EUA
Veja o mini documentário:
holmatro.com/pt/resgate/pentheon-docu-homer
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TESOURAS
PCU30CL - PCU40
PCU50 - PCU60
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Lâminas inclinadas a 30°

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
TESOURAS
LÂMINAS INCLINADAS A 30°
A mandíbula inclinada da nossa Tesoura Inclinada Pentheon proporciona-lhe
uma melhor ergonomia nas operações de corte na parte superior ou inferior
do veículo. Ela permite-lhe trabalhar com a ferramenta a partir de uma altura
de cintura confortável. O design inclinado da lâmina permite igualmente ter
mais espaço entre a ferramenta e a viatura, onde se encontra a vítima.
Para o socorrista, isto significa um corte mais seguro e fácil.

DESIGN DE LÂMINA NEW CAR TECHNOLOGY
As lâminas em forma de U puxam até mesmo os materiais mais duros para
as reentrâncias de corte, junto ao veio central, onde a força de corte é maior.
Para um desempenho de corte superior nos modelos de veículos mais recentes.

Maior ergonomia

Espaço de trabalho maximizado

EXTREMIDADE DE CORTE OTIMIZADA
Para suportar melhor o desgaste e os danos. Para uma maior vida
útil da lâmina e um melhor desempenho de corte.

VEIO CENTRAL INTEGRADO «I-BOLT»
O veio central «i-Bolt» integrado possui um design muito mais plano, sem o
suporte de lâmina no meio. Ele comprime as lâminas diretamente e com mais
firmeza. O resultado é uma separação da lâmina mais reduzida e um melhor
desempenho de corte. O design mais plano permite igualmente um melhor
acesso a espaços apertados.

Veio central
tradicional

Veio central
integrado «i-Bolt»

Extremidade
de corte otimizada

Lâminas
New Car Technology
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ESPECIFICAÇÕES
TESOURAS
MODELO

PCU30CL

PCU40

PCU50

PCU60

Número do artigo

151.001.511

151.001.475

151.000.684

151.001.494

Bateria incluída

não

não

não

não

Abertura de corte máx.

170 mm

170 mm

182 mm

205 mm

Força de corte teórica

549 / 56 (kN/t)

764 / 77.9 (kN/t)

1389 / 141.6 (kN/t)

1765 / 180 (kN/t)

Barra redonda (S235 segundo a EN 13204)

31 mm

36 mm

41 mm

47 mm

Índice de proteção

IP57

IP57

IP57

IP57

Peso, sem bateria

13.8 kg

17.5 kg

20 kg

23.5 kg

Peso, pronto para uso (incl. bateria)

15.3 kg

19 kg

21.5 kg

25 kg

Dimensões (C x L x A)

811 x 270 x 288 mm

832 x 270 x 300 mm

892 x 270 x 274 mm

947 x 270 x 331 mm

Classificação EN 13204

BC150-F-15.3

BC165-I-19

BC165K-21.5

CC205-K-25

EN 13204, capacidade de corte

1H 2G 3G 4F 5G

1I 2I 3I 4J 5J

1K 2K 3K 4K 5K

1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936, capacidade de corte

A6 B5 C6 D6 E6 F2

A7 B7 C6 D7 E8 F3

A8 B8 C7 D9 E9

A9 B9 C9 D9 E9 F4

Consulte as páginas 52/53 para obter mais informações sobre a bateria,
carregador e outros acessórios.
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I UNLEASH
“A única coisa que sabemos com certeza é que nunca
sabemos o que podemos esperar. Os colapsos estruturais
são extremamente difíceis de gerir. Os locais têm acesso
difícil, e qualquer movimento errado pode provocar outro
colapso. Portanto, é vital termos cuidado e as operações
de salvamento podem durar dias.”

“PRECISAMOS DE MOBILIDADE E
DESEMPENHO, DO INÍCIO AO FIM.”
JOHN VOS
Socorrista de busca e salvamento na USAR.NL
Países Baixos
Veja o mini documentário:
holmatro.com/pt/resgate/pentheon-docu-john
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EXPANSORES
PSP40CL - PSP40
PSP50 - PSP60
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CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
EXPANSORES
NOVAS PONTAS DE SEPARAÇÃO COM MÁXIMA ADERÊNCIA

Linha de dentes central mais
alta em ambos os lados

Design exclusivo, com dentes afiados de ambos os lados, que agarram
o material. A linha de dentes central é maior e oferece uma aderência imediata.
Os dentes no exterior apontam alternadamente para
a direção oposta, para evitar que o expansor deslize. Isto permite uma aderência
superior em todo o intervalo de separação. Por fim, o perfil de bloqueio no
interior permite reduzir as dimensões de inserção.

Os dentes no exterior apontam
alternadamente para a direção oposta

O perfil de bloqueio no interior
reduz as dimensões de inserção
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ESPECIFICAÇÕES
EXPANSORES
MODELO

PSP40CL

PSP40

PSP50

PSP60

Número do artigo

151.001.502

151.000.685

151.001.657

151.001.663

Bateria incluída

não

não

não

não

Distância de separação

510 mm

725 mm

725 mm

820 mm

Força de separação mín. (EN 13204)

43 / 4.4 (kN/t)

43 / 4.4 (kN/t)

54 / 5.5 (kN/t)

62 / 6.3 (kN/t)

Força de separação máx.

131 / 13.4 (kN/t)

280 / 28.6 (kN/t)

366 / 37.3 (kN/t)

522 / 53.2 (kN/t)

Força de tração máx.

48 / 4.9 (kN/t)

51.7 / 5.3 (kN/t)

67 / 6.8 (kN/t)

79 / 8.1 (kN/t)

Força de compressão máx.

47 / 4.8 (kN/t)

59 / 6 (kN/t)

135 / 13.8 (kN/t)

127 / 13 (kN/t)

Índice de proteção

IP57

IP57

IP57

IP57

Peso, sem bateria

13.7 kg

17.9 kg

19.5 kg

23.5 kg

Peso, pronto para uso (incl. bateria)

15.2 kg

19.4 kg

21 kg

25 kg

Dimensões (C x L x A)

811 x 270 x 276 mm

956 x 270 x 276 mm

964 x 272 x 272 mm

1052 x 319 x 274 mm

Classificação EN 13204

--

AS43/725-19.4

AS54/725-21.0

BS62/820-25,0

NFPA 1936, HPF

48 / 4.9 (kN/t)

51.7 / 5.3 (kN/t)

67 / 6.8 (kN/t)

79 / 8.1 (kN/t)

NFPA 1936, HSF

53 / 5.4 (kN/t)

69.2 / 7.1 (kN/t)

93 / 9.5 (kN/t)

112 / 11.4 (kN/t)

NFPA 1936, LPF

27 / 2.8 (kN/t)

27 / 2.8 (kN/t)

33 / 3.4 (kN/t)

38 / 3.9 (kN/t)

NFPA 1936, LSF

39 / 4 (kN/t)

39.1 / 4 (kN/t)

50 / 5.1 (kN/t)

60 / 6.1 (kN/t)

Consulte as páginas 52/53 para obter mais informações sobre a bateria,
carregador e outros acessórios.
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I FIGHT
“O nosso trabalho é a nossa missão. Tudo se
resume a avaliar os riscos e a escolher o plano de
desencarceramento mais eficaz. Temos apenas segundos
para tomarmos as decisões certas e dependemos de
ferramentas com melhor desempenho para um resgate
rápido e seguro.”

“VELOCIDADE E CONTROLO MÁXIMOS
É DISSO QUE NECESSITAMOS, PARA
EVITAR QUE OS PACIENTES SE
CONVERTAM EM VÍTIMAS MORTAIS. ”
THOMAS PLATZEK
Bombeiro nos Bombeiros
Voluntários de Barsinghausen
Alemanha
Veja o mini documentário:
holmatro.com/pt/resgate/pentheon-docu-thomas
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MACACOS
PRA40 PTR40
PRA50 PTR50
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PONTEIRO LASER INTEGRADO
O ponteiro laser, integrado na cabeça do macaco, indica o ponto exato onde o macaco
18
0

5m

m

irá tocar na carroçaria da viatura. Isto ajuda a colocar corretamente a ferramenta, o que
permite poupar tempo e é mais seguro para a vítima. Se tiver de retirar o macaco para ser
reposicionado, isto poderia fazer com que a estrutura do veículo voltasse à sua posição
inicial e encarcerar novamente a sua vítima. O ponteiro laser pode ajudar a evitar este risco.

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
MACACOS

PEGA DE TRANSPORTE DUPLA
O nosso macaco Pentheon possui uma pega de transporte
dupla para facilitar o posicionamento da ferramenta em
ambos os lados do veículo. Para além disso, permite
agarrar mais facilmente o macaco dentro da viatura,
onde o espaço é limitado. A pega dupla é fabricada com
um polímero sintético de elevada qualidade e à prova de
danos. Este material elástico e extremamente duro possui

EXTENSÃO DO MACACO INTELIGENTE
Agora, só precisa usar um macaco compacto para todas as aplicações,
incluindo a colocação cruzada de ram. Basta inserir um dos tubos
prolongadores opcionais para transpor espaços até 1805 mm. O macaco irá
adaptar automaticamente a sua força ao novo comprimento que pode ser
atingido. Tudo para garantir que continua a trabalhar em segurança.

a característica única de voltar sempre à sua forma original.

PATENTE

CONJUNTO DE APOIOS PARA COLOCAÇÃO
CRUZADA DE RAM (ACESSÓRIO)
Especialmente desenvolvido para distribuir a força numa área maior, o nosso conjunto
de apoios para colocação cruzada de ram oferece uma plataforma sólida para a colocação
cruzada de ram. Este conjunto impede que o macaco fure as superfícies interiores do
veículo, o que poderia fazer com que perdesse a sua eficácia. Equipado com dentes
de aperto para máxima aderência.
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ESPECIFICAÇÕES
MACACOS
MODELO

PRA40

PRA50

PTR40

PTR50

Número do artigo

151.001.685

151.001.669

151.001.653

151.001.968

Bateria incluída

não

não

não

não

Tipo de pistão

simples

simples

telescópico

telescópico

Comprimento expandido

600 mm

985 mm

792 mm

1365 mm

Comprimento retraído

385 mm

578 mm

385 mm

578 mm

Curso de separação total

215 mm

407 mm

407 mm

787 mm

Curso de separação do 1º pistão

--

--

215 mm

405 mm

Força de separação máx. do 1º pistão

--

--

136 / 13.9 (kN/t)

136 / 13.9 (kN/t)

Curso de separação do 2º pistão

--

--

192 mm

382 mm

Força de separação máx. do 2º pistão

--

--

65 / 6.6 (kN/t)

65 / 6.6 (kN/t)

força de separação durante todo o curso

136 / 13.9 (kN/t)

136 / 13.9 (kN/t)

--

--

Índice de proteção

IP57

IP57

IP57

IP57

Peso, sem bateria

12.7 kg

16.4 kg

14 kg

18.4 kg

Peso, pronto para uso (incl. bateria)

14.2 kg

17.9 kg

15.5 kg

19.9 kg

Dimensões (C x L x A)

385 x 256 x 443 mm

578 x 256 x 443 mm

385 x 256 x 443 mm

578 x 256 x 443 mm

Classificação EN 13204

R136/215-14.2

R136/407-17.9

TR136/215-65/192-15.5

TR136/405-65/382-19.9

NFPA 1936, HSF

136 / 13.9 (kN/t)

136 / 13.9 (kN/t)

136 / 13.9 (kN/t)

136 / 13.9 (kN/t)

NFPA 1936, LSF

136 / 13.9 (kN/t)

136 / 13.9 (kN/t)

65 / 6.6 (kN/t)

65 / 6.6 (kN/t)

Consulte as páginas 52/53 para obter mais informações sobre a bateria,
carregador e outros acessórios.
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I SAVE
“Lembro-me de acordar no meu carro e de me aperceber
que tinha perdido a perna.Uma agente de polícia
iluminava-me com a sua lanterna: “A senhora está
a ouvir-me?”Lembro-me do choque, e de tudo ficar
escuro.Se tivessem chegado segundos mais tarde,
provavelmente tinha sido tarde demais para mim. E ainda
me pergunto como é que os socorristas me conseguiram
tirar do carro.”

“SÓ SEI QUE APENAS OS
VERDADEIROS HERÓIS CONSEGUEM
TAL COISA.”
CARLY RUSK
Sobrevivente de um acidente de viação
Halethorpe MD, EUA
Veja o mini documentário:
holmatro.com/pt/resgate/pentheon-docu-carly
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FERRAMENTAS
MULTIUSOS
PCT11 - PCT14
PCT50 - PCT60
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Extremidades removíveis nos modelos
PCT50/60

Dente/dentes de aperto no interior de
cada lâmina da ferramenta multiusos
(apenas modelos PCT50/60)

PONTAS DE SEPARAÇÃO AMOVÍVEIS
As pontas da ferramenta multiusos, que foram especificamente desenhadas para
separar e comprimir, podem ser retiradas facilmente com a mão. Isto permite que
possa cortar o material sem o esmagar.

VEIO CENTRAL INTEGRADO «I-BOLT»
A Holmatro inventou o veio central integrado «i-Bolt» para minimizar a separação das

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
FERRAMENTAS MULTIUSOS

lâminas e maximizar o desempenho de corte. O veio pressiona diretamente as lâminas (sem
suporte de lâmina no meio!) e com maior firmeza. Isto elimina a necessidade de apertar
o veio central sempre que a ferramenta é utilizada. Por último, o veio central integrado
«i-Bolt» possui um design mais plano para um melhor acesso a espaços apertados.

DENTES DE APERTO EXCLUSIVOS
Colocados no interior das lâminas da ferramenta multiusos, estes
dentes impedem que o material seja projetado durante o corte.
Veio central
tradicional

Veio central
integrado «i-Bolt»
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ESPECIFICAÇÕES
FERRAMENTAS MULTIUSOS
MODELO

PCT11

PCT14

PCT50

PCT60

Número do artigo

151.001.469

151.001.570

151.000.529

151.001.421

Bateria incluída

não

não

não

não

Distância de separação

281 mm

362 mm

380 mm

468 mm

Força de separação mín. (EN 13204)

48 / 4.9 (kN/t)

33 / 3.4 (kN/t)

43 / 4.4 (kN/t)

44.5 / 4.5 (kN/t)

Força de separação máx.

1350 / 137.7 (kN/t)

1350 / 137.7 (kN/t)

1860 / 189.7 (kN/t)

1860 / 189.7 (kN/t)

Abertura de corte máx.

196 mm

277 mm

320 mm

394 mm

Força de corte teórica

268 / 27.3 (kN/t)

268 / 27.3 (kN/t)

670 / 68.3 (kN/t)

929 / 94.7 (kN/t)

Barra redonda (S235 segundo a EN 13204)

24 mm

24 mm

36 mm

40 mm

Força de tração máx.

--

--

104 / 10.6 (kN/t)

105 / 10.7 (kN/t)

Força de compressão máx.

44 / 4.5 (kN/t)

34 / 3.5 (kN/t)

87 / 8.9 (kN/t)

87.9 / 9 (kN/t)

Índice de proteção

IP57

IP57

IP57

IP57

Peso, sem bateria

12.3 kg

12.7 kg

18.8 kg

21,9 kg

Peso, pronto para uso (incl. bateria)

13.8 kg

14.2 kg

20.3 kg

23,4 kg

Dimensões (C x L x A)

677 x 270 x 275 mm

731 x 270 x 275 mm

898 x 268 x 273 mm

1011 x 270 x 275 mm

Classificação EN 13204

BK48/281-E-13.8

BK33/362-E-14.2

CK43/380J-20.3

CK45/468-J-23.4

EN 13204, capacidade de corte

1E 2E 3E 4E 5E

1E 2E 3E 4E 5E

1J 2J 3K 4K 5K

1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936, capacidade de corte

A5 B5 C5 D6 E4 F3

A5 B5 C5 D6 E4 F3

A7 B8 C8 D8 E8

A8 B9 C8 D9 E9 F4

NFPA 1936, HPF

--

--

104 / 10.6 (kN/t)

105 / 10.7 (kN/t)

NFPA 1936, LPF

--

--

79.7 / 8.1 (kN/t)

86.4 / 8.8 (kN/t)

NFPA 1936, HSF

52 / 5.3 (kN/t)

40 / 4.1 (kN/t)

42.5 / 4.3 (kN/t)

47.1 / 4.8 (kN/t)

NFPA 1936, LSF

40 / 4.1 (kN/t)

30 / 3.1 (kN/t)

32.9 / 3.4 (kN/t)

39.2 / 4 (kN/t)

Consulte as páginas 52/53 para obter mais informações sobre a bateria,
carregador e outros acessórios.
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ACESSÓRIOS PENTHEON
PARA TODOS OS MODELOS

EXPANSORES

1.

Carregador de bateria PBCH...
Bateria PBPA287

2.

3.

4.

5.

Acessórios (para modelo)

PSP40CL

PSP40

PSP50

PSP60

1

150.182.289

150.182.288

150.182.288

151.002.019

Conjunto de acessórios em caixa

2

Conjunto de acessórios de tração

150.182.273

150.182.274

150.182.274

150.182.275

3

Conjunto de pontas de corte

--

150.006.474

150.006.474

150.006.466

4

Conjunto de correntes de tração

150.582.021

150.582.021

150.582.021

150.582.020

5

Conjunto de correntes de tração

150.582.152

150.582.152

150.582.152

150.582.261

Acessórios necessários (para todos os modelos) Número do artigo

Bateria PBPA287 (para todos os modelos)

Carregador de bateria PBCH1 (CA-UE)

151.000.629

Carregador de bateria PBCH2 (CA-EUA)

151.000.742

Número do artigo

151.000.583

Carregador de bateria PBCH3 (CC)

151.000.632

Tipo de bateria

Iões de lítio

Carregador de bateria PBCH4 (CA-Japão)

151.000.630

Capacidade

7 Ah

Carregador de bateria PBCH5 (CA-Reino Unido)

151.000.631

Energia

176 W/h

Carregador de bateria PBCH6 (CA-Coreia do Sul)

151.001.209

Tensão

28 V CC

Carregador de bateria PBCH7 (CA-China)

151.001.518

Índice de proteção

IP67

Carregador de bateria PBCH8 (CA-Índia)

151.001.519

MACACOS

Tubo prolongador TRE04

PARA TODOS OS MODELOS

Conjunto de apoios para colocação
cruzada de ram XRS01

Tubo prolongador TRE5

Ficha de ligação à rede elétrica PMC...

Cabo de carregamento na
ferramenta POTC1

Acessórios (para todos os modelos)

Número do artigo

Ficha de ligação à rede elétrica PMC1 (UE)

151.000.633

Ficha de ligação à rede elétrica PMC2 (EUA)

151.000.743

Ficha de ligação à rede elétrica PMC4 (Japão)

151.000.634

Ficha de ligação à rede elétrica PMC5 (Reino Unido)

151.000.635

Ficha de ligação à rede elétrica PMC6 (Coreia do Sul)

151.001.304

Ficha de ligação à rede elétrica PMC7 (China)

151.001.642

Ficha de ligação à rede elétrica PMC8 (Índia)

151.001.643

Ficha de ligação à rede elétrica PMC9 (AU/NZ)

151.001.826

Ficha de ligação à rede elétrica PMC10 (BR)

151.001.830

Cabo de carregamento na ferramenta POTC1*

151.000.499

Cabo de alimentação para ligação em cascata DCPC1**

151.000.503

Cabo de diagnóstico da ferramenta PTDC1***

151.000.508

Ferramenta de diagnóstico da bateria PBDT1****

151.000.509

*

Cabo de carregamento na ferramenta POTC1; Cabo para ligar uma
ferramenta Pentheon ao carregador, de forma a carregar a bateria
na ferramenta. A bateria na ferramenta tem prioridade sobre a que
se encontra no carregador.

** Cabo de alimentação para ligação em cascata DCPC1; Cabo para
ligar 2 carregadores de bateria. Podem ser ligados e alimentados
até 3 carregadores a uma tomada elétrica.

Cabo de alimentação para
ligação em cascata DCPC1

Ferramenta de diagnóstico
da bateria PBDT1

Acessórios (para todos os modelos)

Número do artigo

Tubo prolongador TRE04. Comprimento: 220 mm

151.001.771

Tubo prolongador TRE05. Comprimento: 440 mm

151.001.902

Conjunto de apoios para colocação
cruzada de ram XRS01

151.001.164

Apoio para macaco HRS 22 NCT

150.003.105

Apoio para macaco HRS 22

150.181.011

Apoio para macaco HRS 22 NCT

Apoio para macaco HRS 22

FERRAMENTAS MULTIUSOS

Conjunto de acessórios
de tração PAS 07
Cabo de diagnóstico da ferramenta PTDC1

*** Cabo de diagnóstico da ferramenta PTDC1; Cabo para ligar uma
ferramenta Pentheon ou a ferramenta de diagnóstico da bateria a
um PC ou portátil. A Holmatro desenvolveu um software especial
para a realização de diagnósticos à ferramenta e à bateria.

Conjunto de acessórios em
caixa ACS 04

Acessórios (para modelos PCT50/PCT60)

Número do artigo

Conjunto de acessórios de tração PAS 07

150.182.078

Conjunto de acessórios em caixa ACS 04

150.182.365

Conjunto de correntes de tração PCS 04

150.582.020

Conjunto de correntes de tração PCS 03

150.582.261

Conjunto de correntes de
tração PCS 04

Conjunto de correntes de tração PCS 03

**** Ferramenta de diagnóstico da bateria PBDT1; Para ser utilizada
com o Cabo de diagnóstico da ferramenta PTDC1.
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O
CORTE
FINAL.
A HOLMATRO RESCUE EQUIPMENT APRESENTA:

A PRIMEIRA MINI TESOURA A BATERIA
PARA COMPLEMENTAR QUALQUER
CONJUNTO DE RESGATE.
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DESEMPENHO DE CORTE SUPERIOR

A PRIMEIRA MINI TESOURA A BATERIA
PARA COMPLEMENTAR QUALQUER
CONJUNTO DE RESGATE.

ESPECIFICAÇÕES
MINI TESOURA
MODELO

CCU10

Art. n.º (incl. 2 baterias de 2 Ah)

151.001.500

Bateria incluída

sim

Mandíbula da tesoura

inclinada

Força de corte teórica

220 / 22.4 (kN/t)

Abertura da lâmina

59 mm

Peso, pronto para uso (incl. bateria)

4.9 kg

Barra redonda

22 mm

iluminação integrada/veio central integrado
√/√
“i-Bolt”

- Mandíbula da tesoura inclinada única para maior liberdade
no posicionamento da ferramenta
- Os dentes de aperto em ambas as lâminas oferecem uma fixação
extra ao cortar
- Adequada para cortar pedais de carros, volantes e apoios de cabeça. Também serve
para cortar vigas de betão (USAR), vedações, barras de aço e correntes (grau 43)

ÓTIMO CONTROLO DA FERRAMENTA

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
MINI TESOURA

- Controlo de velocidade variável: prima ligeiramente o botão para aumentar a velocidade da ferramenta
- Modo start-stop para poupar autonomia preciosa da bateria
- Controlo deslizante para abrir e fechar a ferramenta

DESIGN A BATERIA
- Pronta para uso imediato
- Máxima liberdade durante as operações
- Requer pouco espaço no veículo de resgate

TECNOLOGIA DE BATERIA INTELIGENTE

Acessórios necessários

Art. n.º

Carregador de bateria CBCH1 (AC-EU)

151.002.112

Carregador de bateria CBCH5 (AC-UK)

151.002.113

Carregador de bateria CBCH7 (AC-AU/NZ)

151.002.114

Carregador de bateria CBCH2 (AC-US)

159.000.212

- Até 70 cortes com uma bateria de 2 Ah
- Iluminação LED alimentada pela bateria principal
- Parte do Cordless Alliance System (CAS):
Bateria compatível com outras ferramentas elétricas profissionais
Carregador de bateria CBCH..
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TECNOLOGIA
CORE
MACACO COM
PISTÃO DUPLO
Com duas fábricas de produção de alta tecnologia na Holanda
e nos EUA, a Holmatro é o principal fornecedor mundial de
ferramentas de resgate com os mais rigorosos padrões de
qualidade, segurança e desempenho do mercado, bem como

Primeiro macaco com pistões
duplos. Criado para aumentar
a distância de separação sem
dobrar o pistão.

O primeiro sistema de
mangueira/união simples
do mundo. Um ponto de
viragem na tecnologia de
ferramentas de resgate, que
torna os procedimentos de
resgate mais seguros, rápidos
e fáceis.

um historial de produtos inovadores. Temos orgulho em saber

A primeira tesoura com
mandíbula de 30º inclinada
que vem melhorar o conforto

que as ferramentas Holmatro são a primeira escolha de muitos
bombeiros e socorristas em todo o mundo.

1968 1969 1970 197

TESOUR A
INCLINADA
do socorrista e maximizar o
espaço de trabalho.

O
Ã
Ç
A
V
O
N
I
E
D
UMA HISTÓRIA

9 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 197

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

BOMBA
PERSONAL POWER
e
A primeira bomba de resgate leve
de
móvel que permite um transporte
tas,
um conjunto completo de ferramen
uma
bombas e mangueiras por apenas
pessoa.

1995 1996 1997

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TESOUR AS
NCT FERR AMENTAS
A BATERIA

A primeira tesoura com
lâminas NCT (New Car
Technology) em forma

de "U", especialmente
criadas para efetuar
cortes em carros novos.

de
As primeiras ferramentas de resgate
bateria.
alto desempenho alimentadas por
r graças
Fáceis de transportar e de manusea
bateria).
ao seu peso reduzido (< 15 kg incl.

MINI
TESOUR A
A primeira mini tesoura a bateria
para complementar qualquer
conjunto de resgate

3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202

1 2022

SÉRIE
PENTHEON
Velocidade inigualável, máximo
controlo e desempenho sem
restrições para continuar
a trabalhar em qualquer
situação. Muito à frente de
todas as outras ferramentas de
resgate no mercado.

PRESSÃO DE
TR ABALHO
DE 720 BAR
As primeiras ferramentas de resgate
hidráulicas que funcionam com uma
pressão superior a 500 bar.
O nascimento de ferramentas de
resgate mais compactas e leves.
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PODE CONTAR CONNOSCO,
PARA A VIDA

holmatro.com
Holmatro Rescue World
@HolmatroRescue
holmatrorescue
HolmatroRescue

© Holmatro 0822.06 981.000.089

Cláusula de limitação de responsabilidades - Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste
documento esteja incorreta ou incompleta. Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em
nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste documento. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão
ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (número de telefone: +31 (0)162-589200). Nenhuma parte deste documento pode ser
copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.explicite d’Holmatro.

