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WYDAJNOŚĆ
Eliminacja hydrauliki oznacza większą wydajność 
ogólną i długie okresy pracy baterii.

DWUKIERUNKOWA MOC
Sprawdzona technologia przekładni śrubowej zapewnia 
pełną moc - w dwóch kierunkach.

BEZPIECZEŃSTWO
Bez ciśnienia przy zachowaniu płynnego 
cięcia & bez ryzyka wycieków czy 
zabrudzeń.

NIEZAWODNOŚĆ
Wytrzymałe elementy, takie jak przekładnia i śruba wrzecionowa 

zapewniają większą niezawodność i trwałość.

ROZPOCZĘŁA SIĘ NOWA ERA NARZĘDZI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO. Po raz pierwszy zapotrzebowanie 

na hydraulikę jest całkowicie wyeliminowane w całej linii narzędzi ratownictwa technicznego. Nie ma potrzeby 

używania pompy hydraulicznej, płynu, tłoka, zaworów lub uszczelek. Electronic Direct Drive (EDD) bezpośrednio 

przekłada energię akumulatora - od małego, mocnego i wydajnego silnika - w siłę wyjściową.

KOMPAKTOWOŚĆ
Bez pompy i zbiornika na płyn hydrauliczny oraz bez węży, co zmniejsza 

rozmiar narzędzi i daje swobodę pracy z każdej jego strony.

PRZEGLĄD TECHNOLOGII EDD PRZEGLĄD TECHNOLOGII EDD
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Technologia silnika sprawia, że działanie EDD jest możliwe. Pracując z blisko 90% 
wydajnością, wytwarza więcej niż imponujące 1,4 kW, w czym jest podobny do małych 
silników benzynowych stosowanych obecnie w pompach hydraulicznych.

! Technologia przekładni śrubowej, sprawdzona w 
wielu innych zastosowaniach mechanicznych i 
przemysłowych, wykorzystuje wysoce wydajną 
śrubę do przenoszenia mocy przez ruch obrotowy.

TECHNOLOGIA PRZEKŁADNI 
ŚRUBOWEJ

FUNDAMENT EDD

UNIKALNA 
TECHNOLOGIA 

SILNIKA

Mniej komponentów oznacza większą wydajność. 
Elementy pochłaniające dużo energii (pompa 
hydrauliczna, płyn, zawory, uszczelki i rurki) zmniejszają 
czas działania baterii, ponieważ korzystają z cennej 
energii akumulatora. Eliminacja tych komponentów 
znacznie zwiększa wydajność systemu.

Silnik

Przekładnia

NARZĘDZIA 
HYDRAULICZNO-

AKUMULATOROWE

Pompa

Przekładnia

Silnik

Zawory

Płyn

TECHNOLOGII EDD PODSTAWY TECHNOLOGII EDD TECHNOLOGIA PRZEKŁADNI ŚRUBOWEJ

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ & NATYCHMIASTOWA REAKCJA
Natychmiastowe działanie. Przekładnia i śruba wrzecionowa 
umożliwiają działanie dźwigni sterującej jak akcelerator, bez 
ciśnienia. Włącz i po prostu pracuj.

BEZ ZABRUDZEŃ
Niezależnie od okoliczności - EDD można używać w każdym 
środowisku. Koniec z ekspozycją na działanie płynów i 
toksycznych gazów spalinowych oraz na przecieki płynu 
hydraulicznego. Tylko czysta mechanika. 

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA
Bez płynów i wycieków, które są elementem przeszłości. EDD 
wymaga mniej konserwacji.
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Narzędzia EDD są zasilane przez najnowszą technologię litowo-jonową. Baterie są zgodne z 
normami bezpieczeństwa IEC 62133 i wymaganiami dotyczącymi spedycji dla baterii litowych UN 38.3.

!

NAJNOWSZA 
TECHNOLOGIA 

LITOWO-JONOWA

ULEPSZONY UCHWYT 360˚
Zwiększona równowaga i operatywność

OCHRONA BATERII
Szybkie i łatwe operowanie baterią

NARZĘDZIA ODPORNE NA POGODĘ
Deszcz czy burza - ze złączem klasy IP67, nawet najcięższe 

burze nie są zagrożeniem dla narzędzi.

WYRAŹNIE WIDOCZNA 
DIODA LED

Duże i wyraźnie widoczne przyciski LED

CENTRALNY UCHWYT STERUJĄCY
Bezpośredni dostęp ze wszystkich stron

REGULACJA PRĘDKOŚCI 
I MOCY

Zróżnicowana prędkość & 
natychmiastowe działanie

CICHSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK
Bez pompy. Mniej hałasu. Mniej stresu dla poszkodowanego.



 SERIA X  
 MAŁY ROZMIAR, WIELKA WYDAJNOŚĆ

Łatwość pracy to zaleta, którą posiada  kompaktowa konstrukcja X2 EDD. To dokładnie to, czego oczekujesz 

od narzędzia akumulatorowego - perfekcyjne połączenie między wielkością a mocą, w celu zapewnienia 

optymalnej kontroli.
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TECHNOLOGIA EWO

Skup się na pracy, nie na trzymaniu narzędzia. Proste ergonomiczne 
funkcje, takie jak ulepszona równowaga narzędzi i nowy uchwyt 
do przenoszenia 360° zapewniają łatwość i komfort pracy. Dzięki 
uchwytowi sterującemu, który pozwala na pełną kontrolę z dowolnej 
pozycji, EWO pomaga wykonać zadanie. 

    ROZPIERACZ RAMIENIOWY X2 EDD 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 823 x 273 x 235 mm (±10 mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 20.5 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 19.9 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii 19.5 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne otwarcie ramion 607 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania u podstaw końcówki roboczej¹ 105 - 342 kN / 10.7 - 34.9 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania u podstaw szczęki 67.6 - 173.2 kN / 6.9 - 17.7 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania 25 mm od końcówki roboczej 38.4 - 83.2 kN  / 3.9 - 8.5 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 NFPA HSF 76.7 kN / 7.8 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 NFPA LSF 34.7 kN / 3.5 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 426 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła pchania 45.9 - 91.2 kN / 4.7- 9.3 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 NFPA HPF 59.6 kN / 6.1 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 NFPA LPF 27.4 kN / 2.8 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła zgniatania u podstaw końcówki roboczej¹ 66.3 - 120.9 kN / 6.7 - 12.3 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ¹Maksymalne jest siłą teoretyczną 



  
 GOTOWY DZIŚ, GOTOWY JUTRO
 SERIA V
Rozpieracz. Ważny sprzęt współczesnego świata ratunkowego, w którym przedłużanie i łączenie narzędzi 

stało się podstawą uwalniania. Dzięki kompatybilności z podporą Profix Max, bez pompy i węża, możliwości 

serii V EDD są nieograniczone. Gotowy do każdego scenariusza, dziś lub jutro - wszystko z jednym 

rozpieraczem.
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W PEŁNI ZINTEGROWANE

Dostosuj swój rozpieracz do zastanej sytuacji, łącząc podporę 
Profix Max z rozpieraczem V4 EDD. Do użytku w najmniejszych 
pomieszczeniach lub w najbardziej ekstremalnych odległościach.

    ROZPIERACZ 
    KOLUMNOWY V4 EDD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary z odłączaną tylną szczęką (dł. x szer. x wys.) 636 x 133 x 355 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna długość rozciągnięcia z odłączaną tylną szczęką 936 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalny suw 300 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 16.4 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 15.8 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii 15.4 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania / pchania 58.8 kN / 6.0 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zwiększ długość rozpieracza do 
dodatkowych 600 mm za pomocą 

przedłużek i do 1400 mm  łącząc go z 
podporą Profix Max

STRONA 

19

WIĘCEJ NA TEMAT 
PRZEDŁUŻEK



  
 BEZPIECZEŃSTWO. PŁYNNOŚĆ. PEWNOŚĆ.
 SERIA G
Płynność i bezpieczeństwo. Brak hydrauliki to brak zabrudzeń i pewne cięcie. EDD zapewnia 

bezpieczeństwo i pewność pracy.
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    NOŻYCE G6W EDD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 855 x 268 x 235 mm (±10 mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 20.0 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 19.4 kg (±0.2 kg)
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii 19.0 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 183 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Zasięg 150 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła cięcia1 910 kN / 92.8 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    NOŻYCE G6C EDD 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 868 x 251 x 235 mm (±10 mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 20.3 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 19.7 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii 19.3 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 200 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Zasięg 150 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła cięcia1 954 kN / 97.3 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ¹Maksymalne jest siłą teoretyczną

UDOSKONALONY PROJEKT NARZĘDZIA W 360˚ 
Uchwyt do przenoszenia 360° był już wcześniej cechą unikalną 
naszych urządzeń do uwalniania. Dzięki nowemu uchwytowi 360º 
projekt narzędzia jest jeszcze lepszy: dalej uchwyt zapewnia 
optymalną kontrolę, ale z ulepszonym kształtem i wielkością.

    NOŻYCE G4W EDD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 767 x 236 x 221 mm (±10 mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 16.0 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 15.4 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii 15.0 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 154 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Zasięg 128 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła cięcia1 523 kN / 53.3 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



  
 WYDAJNOŚĆ JAK ŻADNA INNA
 SERIA FX

Dwukierunkowa moc. Niemożliwe dla hydrauliki, podstawowe dla EDD. Poprzez zapewnienie równoważnej 

mocy zarówno przy ruchu wstecznym jak i rozprężającym, seria Fx jest zbudowana tak, aby maksymalnie 

zwiększyć wydajność cięcia i rozpierania. Rewolucja w narzędziach kombi, którą może oferować tylko EDD.
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    NOŻYCO-ROZPIERACZ FX6 EDD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 950 x 268 x 235 mm (±10mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 21.3 kg (±0.2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 20.7 kg (±0.2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga (bez baterii) 20.3 kg (±0.2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 354 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Zasięg 120 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła cięcia¹ 1194 kN / 121.8 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne otwarcie ramion 426 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła rozpierania  406.4 kN / 41.4 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania 25 mm od końcówki roboczej 41.6 - 47.2 kN / 4.2 - 4.8 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła zgniatania 25 mm od końcówki roboczej 52 - 59.0 kN / 5.3 - 6.0 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 327 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła ciągnięcia 69.6 - 87.6 kN / 7.1 - 8.9 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ¹Maksymalne jest siłą teoretyczną

PRAWDZIWE NARZĘDZIA KOMBI
Słabe punkty hydrauliki, EDD zamienia w mocne strony. Hydrauliczne 
narzędzia akumulatorowe nie mogą zapewnić równie dużej mocy 
przy ruchu wstecznym tłoka, ponieważ powierzchnia tłoka jest w tym 
przypadku ograniczona. EDD nie ma hydrauliki: przekładnia śrubowa to 
jedyny element, który przesuwa się w przód i w tył. Oznacza to znaczenie 
więcej dostępnej mocy w obu kierunkach i prawdziwe narzędzie kombi do 
Twojej dyspozycji. 

    NOŻYCO-ROZPIERACZ FX4 EDD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 856 x 236 x 221 mm (±10mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 17.1 kg (±0.2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 16.5 kg (±0.2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga (bez baterii) 16.1 kg (±0.2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 282 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Zasięg 123 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła cięcia¹ 688 kN / 70.2 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne otwarcie ramion 348 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła rozpierania 285.6 kN / 29.1 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania 25 mm od końcówki roboczej 29.6 - 33.6 kN / 3.0 - 3.4 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła zgniatania 25 mm od końcówki roboczej 37.0 - 42.0 kN / 3.8 - 4.3 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 271 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła ciągnięcia 50.3 - 59.8 kN / 5.1 - 6.1 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



P4 jest już zaufanym narzędziem wielu grup specjalistycznych, takich jak służby wojskowe, 
USAR i jednostki straży pożarnej. P4 wynosi akumulatorowe narzędzia ratownicze na 
zupełnie nowy poziom. Moc i wszechstronność - wszystko w jednym narzędziu.

P4 wykorzystuje technologię kosmiczną, opracowaną dla wojskowych myśliwców, w połączeniu z najnow-
szym silnikiem elektrycznym i innowacyjnymi bateriami litowo-jonowymi. Bez hydrauliki, P4 wymaga tylko 
niewielkiej konserwacji lub nie wymaga jej wcale i oferuje bardzo długi czas pracy baterii.

P4 jest narzędziem, które każdy zespół ratowniczy 
prawdziwie “musi mieć”. Dzięki wymiennym 
końcówkom, można go przekształcić z rozpieracza 
w nożyce lub narzędzie kombi w ciągu kilku sekund.

Bateria kompaktowa, długotrwała, o stopniu 
szczelności IP67. P4 jest idealnym narzędziem 
ratowniczym do szybkiej interwencji.

Umożliwia 
dostęp do takich 

miejsc i zadań, 
których nie obsłuży 

żadne inne 
urządzenie.

Uchwyt sterujący P4 dostępny jest w różnych rozmiarach. Opcja krótkiego uchwytu 
czyni P4 idealnym rozwiązaniem dla akcji ratowniczych w ciasnych przestrzeniach.

WYMIENNOŚĆ
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SERIA P4  
MOC I WSZECHSTRONNOŚĆ 

61° Możliwość obracania głowicy o 61˚ 
umożliwia rozpieranie i cięcie w ciasnych 
przestrzeniach, jak również prace pod kątem.

ROZPIERACZ PX4 NOŻYCE P4W NOŻYCO-ROZPIERACZ FRONTLINER P4FX



WYPOSAŻENIE EDD PRZEGLĄD P4

   ROZPIERACZ PX4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.)   711 x 271 x 274 mm (±10 mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Tylny uchwyt 360° W opcji (Art. Nr. 4250.1065)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 20.0 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 19.4 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii 19.0 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii i bez ramion rozpieracza 14.4 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Kąt rotacji głowicy 61°
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne otwarcie ramion 401 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania u podstaw końcówki roboczej¹ 91.0 - 3813.0 kN / 9.3 - 388.8 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania u podstaw szczęki 61.0 - 204.0 kN / 6.2 - 20.8 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania 25 mm od końcówki roboczej 37.0 - 59.0 kN  / 3.8 - 6.0 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 NFPA HSF 52.0 kN / 5.3 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 NFPA LSF 33.5 kN / 3.4 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ¹Maksymalne jest siłą teoretyczną

                                                  NOŻYCO-ROZPIERACZ FRONTLINER P4FX
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 765 x 271 x 274 mm (±10 mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Tylny uchwyt 360° W opcji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 21.8 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 21.2 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii 20.8 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii i bez ramion kombi 14.4 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Kąt rotacji głowicy 61°
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne otwarcie ramion 319 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania u podstaw szczęki 63.5 - 130.0 kN / 6.5 - 13.3 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Siła rozpierania 25 mm od końcówki roboczej 47.8 - 77.6 kN / 4.9 - 7.9 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 NFPA HSF 65.5 kN / 6.7 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 NFPA LSF 42.8 kN / 4.4 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 236 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Zasięg 96 mm (±5 mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła cięcia¹ 371 kN / 37.8 ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ¹Maksymalne jest siłą teoretyczną

   NOŻYCE P4W
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Nominalne napięcie zasilania 43.2 VDC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Wymiary (dł. x szer. x wys.)  705 x 271 x 274 mm (±10 mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Tylny uchwyt 360° W opcji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z baterią 1 EDD 20.6 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga operacyjna z zasilaczem 20.0 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii 19.6 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga bez baterii i bez ostrzy tnących 14.4 kg (±0.2 kg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Kąt rotacji głowicy 61°
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalne rozciągnięcie ramion rozpieracza 153 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Zasięg 118 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Maksymalna siła cięcia¹ 506 kN / 51.6 ton 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ¹Maksymalne jest siłą teoretyczną

LATARKA AKUMULATOROWA LED ŁADOWARKA SAMOCHODOWABATERIA 1 EDD ŁADOWARKA EDDBATERIA PLECAKOWA 10 EDD

ZESTAW KOŃCÓWEK “SZCZĘKI 
LOTNICZE”

UZUPEŁNIJ SWÓJ ZESTAW W ROZPIERACZ 
MECHANICZNY POWER PUSHER

WYPOSAŻENIE EDD  AKCESORIA DO P4
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AKCESORIA PRZEGLĄD

ZASILACZ SIECIOWY

Ładowarka samochodowa ładuje baterie na pokładzie dowolnego 

pojazdu ratowniczego, poprzez proste podłączenie jej do dowolnego 

źródła zasilania w samochodzie - niezależnie od tego, czy jest to 

napięcie 110 / 220V, czy poprzez specjalny konwerter 12 / 24V.

SPECYFIKACJA EDD AKCESORIA DO ROZPIERACZA

1  Mogą wystąpić 
 ograniczenia w 
 zastosowaniu akcesoriów.

STOPKA MULTI SWIVEL

ZATYCZKA DO TALERZA 
POWER PLATE

KOŃCÓWKA STROPOWA

PODPARCIE RAM

KOŃCÓWKA NOSOROŻECKOŃCÓWKA KRAWĘDZIOWA

ADAPTER DO ROZPIERACZA

KOŃCÓWKA PŁASKA

KOŃCÓWKI 1
Dostępne  w 5 rozmiarachPODPORA PROFIX MAX 1 

TALERZ POWER PLATE
STOPKA MULTI SWIVEL 

Z UCHEM

ZŁĄCZKA DO NARZĘDZI

KOŃCÓWKA 
KORONA 

Zasilacz sieciowy umożliwia pracę bez baterii. 
Podłączony do 110 lub 220V, zasilacz sieciowy 
umożliwia działanie narzędzia EDD w sposób ciągły. 
Bez żadnej przerwy.



Prawa autorskie. Wszelkie informacje i materiały włącznie z tekstem, obrazami, logo, nazwami produktów są własnością firmy Resqtec lub są używane przez Resqtec. Informacje nie mogą być dystrybuowane, modyfikowane, wyświetlane, reprodukowane - w całości lub w części - bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Resqtec. 
Znaki towarowe. Resqtec, logo i inne produkty oraz usługi firmy Resqtec, o których mowa, są znakami towarowymi firmy Resqtec i mogą być zarejestrowane w niektórych jurysdykcjach.

Odpowiedzialność za treść. Wszystkie informacje zostały starannie zebrane i przebadane. Resqtec nie może jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niekompletność. Firma Resqtec może w dowolnym  momencie 
korzystać z prawa do zmiany lub modyfikacji części bez powiadomienia. Treść może podlegać błędowi, zmianom i modyfikacjom technicznym. Firma Resqtec nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych działań w oparciu o treść.

PODĄŻAJ ZA NAMI

BIURO W EUROPIE 

Meer en Duin 82
2163 HC Lisse, the Netherlands
T +31 (0)252 419002
F +31 (0)252 411794

BIURO W USA

300 Forge Way, Suite 2
Rockaway, New Jersey, 07866
T +1 973 627 4646
F +1 973 627 4622

BIURO W AZJI

Lot 5, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park
47 500 Selangor, Malaysia
T +603 5621 5298
F +603 5621 2895
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SAFETECH MARIAN HOPPE SP.J.
Suchy Dwór, 81-198  Gdynia, ul. Mikołaja Reja 38, Poland
TEL. / FAX +48 58 781 78 55  |  WEBSITE www.safetech.net.pl


