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DESENCARCERADOR ELÉTRICO – 

HIDRÁULICO - COMBINADA SC 357 E2 

 

1. OBJETIVO 
 

1.1. Esta especificação fixa as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de 

DESENCARCERADOR ELETRO – HIDRÁULICO, a ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

2.1. Desencarcerador Eletro Hidráulico composto de: 

2.1.1. 01 (uma) ferramenta combinada para executar ação de corte, tração, alargamento e 

esmagamento. 

2.2. 02 (duas) baterias de Li-Ion – 25,2V DC – 5,0Ah – 126Wh, deverá possuir indicador 

eletrônico de carga da bateria, composto com 4 LEDs na cor verde, seu acionamento 

deverá ser manual a fim de verificar a carga útil da bateria: 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 quando 

indica a bateria com carga máxima, com capacidade de no mínimo 500 recargas.  

2.3.  01 (um) Carregador eletrônico inteligente que desliga quando a bateria atinge sua 

carga máxima, voltagem de 110V – 9,6V até 25,2V. com capacidade de recarga da 

bateria em 2,5 horas. Podendo ser fornecido com a voltagem em 220V (confirmar 

voltagem conforme necessidade). 

2.4. 01 (uma) Alça ajustável para transporte, almofadada na região dos ombros. 

2.4.1. O desencarcerador deve atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela norma: 

NFPA 1936 - Edição de 2015 (Power Rescue Tools), ou atual, ser comprovado através 

do certificado e relatório de testes emitido por laboratório independente. 

 

3. DESEMPENHO REQUERIDO 
 

3.1. Ferramenta Combinada (desempenhos e características):  

3.1.1. Lâminas forjadas em peça única, buscando maior resistência mecânica,  

3.1.2. Força de abertura (separação) em conformidade com a NFPA 1936 – 2015. 

3.1.3. Força de tração em conformidade com a NFPA 1936 – 2015. 

3.1.4. Força de corte em conformidade com a NFPA 1936 – 2015. 
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3.1.5. Desempenho mínimo de corte em conformidade com a NFPA 1936: A7/ B7/ C7/ D7/ 

E7, atestado em conformidade com a NFPA 1936 – 2015 e seu relatório de 

desempenho. 

3.1.6. Distância de abertura (separação) de, no mínimo, 368 mm (ferramenta sem 

acessórios). 

3.1.7. Peso total da ferramenta combinada de, no máximo, 19 kg (sem bateria e acessórios). 

3.1.8. O controle da direção dos movimentos deverá ser comandado por válvula de controle 

com formato estrela giratório para maior facilidade de operação, acionada pelo 

operador com segundo movimento utilizando o polegar, permitindo ser acionada em 

360 º em qualquer posição, possuir a função “homem morto”, após a liberação da 

válvula de controle esta deverá voltar a sua posição inicial, a ferramenta deve garantir 

sua força de atuação ou trabalho. A ferramenta deverá, simultaneamente, permitir a 

operação para destros e canhotos. 

3.1.9. Pressão de trabalho de no máximo, 70 MPa. 

3.1.10. O fluido hidráulico deve ser incorporado ao equipamento sem necessidade de 

manutenção para o usuário. 

3.1.11. Carcaça em polímero de alta resistência, manopla em alumínio de alta resistência 

pintada com tinta eletrostática de alta resistência. seu corpo (cilindro hidráulico) deverá 

ser confeccionado em alumínio de alta resistência. 

3.1.12. Deverá possuir no mínimo duas luzes LEDs na cor branca, a fim de facilitar o uso da 

ferramenta durante as operações noturnas sem auxilio de bateria ou pilhas auxiliares. 

3.1.13. A fim de facilitar o acoplamento ou substituição da bateria durante operações noturnas, 

o compartimento da bateria deverá possuir no mínimo um LED na cor branca, com 

carga elétrica residual. 

3.1.14. Deverá atender no mínimo ao índice de proteção IP54. 

3.1.15. Dimensões máximas do equipamento: 929mm x 225mm x 262mm. 

3.1.16. O conjunto não deve possuir cantos vivos ou arestas cortantes. 

 

4. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 

4.1. Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção 

em língua portuguesa do Brasil. 

4.2. Deverá o fornecedor, providenciar partida técnica, dar instruções de manuseio e 

cuidados operacionais do equipamento no momento de sua entrega. 

4.3. O adjudicatário, para contratação, deverá apresentar comprovante de que possui 

Assistência Técnica autorizado pelo fabricante do produto. 
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4.4. O adjudicatário deverá apresentar curvas de desempenho do equipamento envolvendo 

Corte, Abertura e Tração, fornecida pelo seu respectivo fabricante. 

4.5. O recebimento definitivo do objeto ficará condicionado, a testes práticos de 

desempenho realizados pela Comissão de Recebimento do Corpo de Bombeiros. 

 

5. GARANTIA:  
 

A garantia deve estar disponível no Brasil, por empresa credenciada e autorizada pelo 

fabricante. Se o fabricante for estrangeiro, deve ser apresentado o credenciamento do serviço 

autorizado no Brasil, no idioma português ou com tradução juramentada. A assinatura do 

fabricante deve ser devidamente notarizada no país de origem – Garantia mínima de 1 (um) 

ano contra defeitos de fabricação. 

 

Fotos meramente ilustrativas: 

 

              

FERRAMENTA BATERIA CARREGADOR 

  

Acessórios opcionais: 
 

01 (um) Cabo de alimentação 110V ou 220V / 60Hz, com comprimento mínimo de  10.000mm 

(confirmar voltagem conforme necessidade). 

 

 

01 (um) Jogo de correntes com seus respectivos ganchos e manilhas. 

 


