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1. Informações gerais

1.1 Informações sobre o manual de instruções

O presente manual de instruções da indicações importantes sobre o manuseamento com 
os equipamentos SMART-FORCE.  
Pré-requisito para trabalhar de forma segura é a observação correta de todas as instruções 
de segurança e indicações de atuação indicadas. 

Para além disto têm de ser observados os regulamentos de prevenção de acidentes e as 
disposições de segurança gerais válidos para a área de utilização dos equipamentos. 

Antes de iniciar todos os trabalhos, o manual de instruções tem de ser lido cuidadosamente! 
O manual é parte integrante do produto e tem de ser guardado em um local conhecido e 
sempre acessível para o pessoal. 

A presente documentação contem informações sobre a operação do seu equipamento e isto 
independentemente de que tipo de equipamento se tratar. Por esta razão, encontrará também 
explicações que não se referem diretamente ao seu equipamento. 

Todas as informações contidas no presente manual de instruções, dados técnicos, gráficos 
e figuras baseiam-se nos dados mais recentes disponíveis no momento da criação. 

Para além da leitura atenta do manual de instruções recomendamos uma formação 
e instruções nos nossos equipamentos de resgaste por um dos nossos formadores qualificados 
(possíveis aplicações, tática de utilização, etc.). 

NOTA! 
A versão mais recente do manual de instruções 
pode ser consultada no nosso sítio Web https://
www.weber-rescue.com/   
ou através da leitura do código QR.
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1.2 Explicação de símbolos

Avisos de advertência
No presente manual de instruções, os avisos de advertência são identificados por símbolos.  
Os avisos individuais são iniciados por palavras de sinalização que exprimem a dimensão 
do perigo.

O avisos têm de ser observados obrigatoriamente para evitar acidentes, lesões pessoais 
e danos materiais.
 

  PERIGO! 
   … indica uma situação imediatamente perigosa que pode provocar lesões 

graves ou até a morte, se não for evitada. 

 AVISO!
   … indica uma situação possivelmente perigosa que pode provocar lesões 

graves ou até a morte, se não for evitada.   

 CUIDADO!
   … indica uma situação possivelmente perigosa que pode provocar lesões 

ligeiras ou reduzidas, se não for evitada.            

 ATENÇÃO!
   … indica uma situação possivelmente perigosa que pode provocar danos 

materiais, se não for evitada.



Sugestões e recomendações

 NOTA! 
   … realça sugestões e recomendações úteis, bem como informações para 

uma operação eficiente e livre de falhas.

1.3 Limitação da responsabilidade civil

Todas as indicações e instruções no presente manual de instruções foram compiladas, 
considerando as normas e regulamentos em vigo, o estado da técnica, bem como os nossos 
conhecimentos e experiências de longos anos.

O fabricante não assume a responsabilidade civil por danos devido:

• à não observação do manual de instruções

• à utilização indevida

• ao emprego de pessoal não formado

• a modificações não autorizadas

• a alterações técnicas

• à utilização de peças sobressalentes não autorizadas

• à utilização de peças acessórios não originais

Em versões especiais ou devido a alterações técnicas, o volume de fornecimento real pode 
divergir das explicações e representações aqui descritas.

1.4 Direitos de autor

Todos os textos, figuras, desenhos e imagens no presente manual de instruções podem 
ser utilizados sem autorização prévia de forma ilimitada.
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 NOTA! 
   Informações, imagens e desenhos adicionais estão disponíveis na nossa 

página web. www.weber-rescue.com

1.5 Regulamentos de garantia

Os regulamentos de garantia encontram-se em um documento separado, na documentação de venda.

1.6 Serviço de assistência

O nosso serviço de assistência está disponível para dar informações técnicas.

Alemanha

Service Center Güglingen
Telefone:   +49 7135 71 10112
E-mail:   servicecenter@weber-rescue.com

 NOTA!
Ao entrar em contacto com o nosso serviço de assistência, indique a 
designação, o tipo e o ano de fabrico do equipamento. Estes indicações 
constam da placa de identificação. 
Para o processamento seguinte, pedimos 
o preenchimento completo do documento RMA: 

Áustria
Service Center Losenstein
Telefone:   +43 7255 6237-12473
E-mail:   ATL.Servicecenter@weber-rescue.com

Internacional  
Para perguntas relativamente a peças sobressalentes, assistência 
e reparação, contacte os nossos parceiros de assistência certificados 
no local. Para uma vista geral da nossa rede mundial de assistência 
técnica e distribuição, digitalize o código QR seguinte.



2. Segurança

Esta secção do manual de instruções fornece uma vista geral de todos os aspetos de segurança 
importantes, para uma proteção ótima do pessoal de operação, bem como para uma operação 
segura e livre de falhas.

No caso da não observação das indicações de atuação e instruções de segurança constantes 
do presente manual podem ser provocados perigos significativos.

2.1 Utilização devida

Os equipamentos com bateria hidráulicos foram concebidos e testados exclusivamente para 
as finalidades de utilização aqui descritas, conforme o uso devido. Quaisquer outras atividades 
são interditas, por princípio.

Todos os equipamentos com bateria foram concebidos como equipamentos para uma única 
pessoa e, consequentemente, devem ser operados por uma única pessoa.

Cortadores (RSC 170 S-FORCE, RSC 170 PLUS S-FORCE, RSC 190 S-FORCE, RSC 190 PLUS 
S-FORCE, RSC 200 S-FORCE, RSC F7 S-FORCE) 

•  Os cortadores com bateria servem exclusivamente para o corte de portas, 
longarinas de teto, de peitoris, de colunas, da coroa de direção e das vigas 
de volantes.

•  Para o corte de material maciço se deve usar, tanto quando possível, a parte  
traseira da faca, visto que a mesma está equipada com facas para barras redondas 
especiais.

•  Na utilização industrial, os equipamentos também podem ser utilizadas para 
o corte de tubos, aços de construção, perfis, chapas e cabos. 

Expansores (SP 44 AS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE) 

•  Os expansores com bateria podem ser utilizados para a abertura de portas, 
elevação de veículos ou de outras cargas móveis, para o deslocar pressionando 
e a movimentação de partes de veículos e cargas e para o aperto de tubos 
e travessas. 

• Para o aperto devem ser utilizadas, tanto quanto possível, as pontas do expansor.

• As pontas do expansor podem ser utilizadas como ferramenta de descascar.

• O conjunto de corrente deve ser utilizado exclusivamente para puxar.
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Equipamentos combinados (SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, SPS 370 MK2 
S-FORCE, SPS 400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE, RIT-TOOL S-FORCE) 

•  Os equipamentos combinados com bateria podem ser utilizados tanto para as finalidades 
de utilização indicadas dos cortadores, como também para as dos expansores. As pontas 
do expansor podem ser utilizadas como ferramenta de descascar.

Cilindros de resgate (RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-1170 S-FORCE, RZT 2-1360 S-FORCE,  
RZT 2-1500 S-FORCE)

•  Os equipamentos servem para a elevação pressionante e para a subida de colunas 
de direção, tetos de veículos, bem como de outras partes do veículo. 

•  Além disto, em determinadas condições e com cuidado especial, os cilindros de 
resgate podem ser utilizados para apoiar, elevar e reforçar.  

Acessórios - Conjuntos de correntes 
•  Expansores, bem como equipamentos combinados devem ser utilizados exclusivamente 

com o conjunto de corrente correspondente e com o sistema de tração adequado. 
As correntes de tração servem exclusivamente para remover obstáculos e cargas, bem 
como para aumentar aberturas, para resgatar pessoas encarceradas. 

 

 AVISO!
 Perigo devido à utilização indevida!

   Cada utilização para além da utilização devida e/ou uma outra utilização 
dos equipamentos pode provocar situações perigosas!

  Assim, obrigatoriamente:
 »  Utilizar os equipamentos exclusivamente para as finalidades 

de utilização em cima mencionadas.

 »  Observar todas as demais indicações sobre o uso adequado 
dos equipamentos do capítulo 5 (Possíveis aplicações).

 
 

NOTA!
Todos os equipamentos S-FORCE (cortadores, expansores, equipamentos 
combinados e cilindros de resgate) estão previstos para a utilização na área 
profissional ou industrial e não para uso privado! 



2.2 Responsabilidade da entidade exploradora

Para além das instruções de segurança de trabalho no presente manual de instruções, têm 
de ser observados os regulamentos de segurança, prevenção de acidentes e proteção ambiental 
em vigor para a área de utilização do equipamento. Isto é especialmente válido:

•  A entidade exploradora tem de se informar sobre os regulamentos de proteção 
de trabalho e determinar, no âmbito de uma avaliação de riscos, os perigos 
adicionais, resultantes das condições de trabalho especiais no local de utilização 
dos  equipamentos.

•  A entidade exploradora tem de regular e definir inequivocamente as competências 
para a instalação, comando, manutenção e limpeza.

•  A entidade exploradora tem de assegurar que todas as pessoas que manuseiam 
o equipamento, tenham lido e entendido o manual de instruções completamente.

•  Além disto, ela tem de formar o pessoal em intervalos regulares e informá-lo sobre 
os perigos no manuseamento dos equipamentos.

Além disto, a entidade exploradora é responsável para que o equipamento seja sempre em um 
estado técnico irrepreensível. Consequentemente é válido:

•  Após cada utilização, no entanto, no mínimo uma vez por ano, torna-se necessária 
uma inspeção visual do equipamento por uma pessoa instruída (conforme 
os princípios DGUV 305-002 as diretrizes específicas o pais).

•  Em cada três anos ou no caso de dúvidas sobre a segurança e fiabilidade 
do equipamento, tem de ser efetuada adicionalmente um teste de funcionamento 
e de carga (conforme os princípios DGUV 305-002 as diretrizes específicas o pais).

•  Após cada utilização, no entanto, no mínimo uma vez por ano, tem de 
ser controlada a vedação da tampa da bateria e a caixa na área vedante quanto 
a fissuras e danos. A vedação tem de ser lubrificada com lubrificante incolor WD40 
ou como MegaÖl Plus com PTM. 

•  O equipamento tem de ser verificado, no mínimo, anualmente ou em caso 
de dúvidas sobre a fiabilidade quanto a estanqueidade. 

NOTA!
Trabalhos de manutenção podem ser efetuados por pessoas instruídas. 
Medidas de conservação e reparações podem ser efetuadas exclusivamente 
pelo fabricante do equipamento, bem como por pessoal especializado 
formado pelo fabricante do equipamento e pelos parceiros de assistência 
autorizados. Para um certificado de formação válido, é obrigatória a 
formação e formação continuada por parte do fabricante do equipamento.

NOTA!
As câmaras S-FORCE contêm um módulo de comunicação que utiliza WLAN, 
LTE e GPS para a comunicação e a determinação da localização para a gama 
alargada de funções (Smart Features).
Para obter informações mais pormenorizadas sobre o módulo de comuni-
cação, as ligações de rádio e os canais utilizados, consulte o capítulo 4.7.
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2.3 Pessoal de operação

No manual de instruções são designadas as seguintes qualificações para as diferentes áreas 
de atividade: 

• Pessoa instruída 
  Pessoa informada através de uma instrução da entidade exploradora 

sobre as tarefas a ela incumbidas e perigos possíveis no caso de comportamento 
indevido.

• Pessoal especializado 
  Devido a sua formação profissional, conhecimentos e experiências, bem como 

por causa do conhecimento dos regulamentos mais importantes do fabricante está 
capaz de efetuar os trabalhos a ele incumbidos e de reconhecer autonomamente 
eventuais perigos.

  AVISO!
  Perigo de lesões no caso de qualificações insuficientes!

   O manuseamento indevido com os equipamentos pode provocar lesões 
pessoais e danos materiais significantes.

  Assim, obrigatoriamente:
 »  Encarregar para efetuar atividades especiais apenas as pessoas 

designadas nos respetivos capítulos do presente manual.

 » No caso de dúvidas, chamar imediatamente profissionais especializados.

 
  NOTA! 
   No caso de consumo de álcool, medicamentos ou estupefacientes, 

é proibido operar o equipamento!

 NOTA!
Trabalhos de manutenção podem ser efetuados por pessoas instruídas. 
Medidas de conservação e reparações podem ser efetuadas exclusivamente 
pelo fabricante do equipamento, bem como por pessoal especializado 
formado pelo fabricante do equipamento e pelos parceiros de assistência 
autorizados. Para um certificado de formação válido, é obrigatória a 
formação e formação continuada por parte do fabricante do equipamento.



2.4 Equipamento de proteção individual

Durante o manuseamento dos equipamentos de resgate hidráulicos é obrigatoriamente 
necessário utilizar o equipamento de proteção individual (EPI), para minimizar os perigos para 
o pessoal de operação.

Em todos os trabalhos tem de ser utilizado o seguinte vestuário de proteção:

  Vestuário de proteção de trabalho
   Durante os trabalhos têm de ser utilizado vestuário de trabalho justo, 

com mangas justas e sem partes sobressalientes. Serve principalmente 
como proteção contra a captura por peças móveis do equipamento.

  Calçado de segurança
   Para proteção contra peças a cair e deslizar sobre solos derrapantes 

tem de ser utilizado sempre calçado de segurança com capas em 
aço.  
 

  Luvas de trabalho
   Para proteção contra arestas vivas e estilhaços de vidro têm de ser utilizadas 

luvas de trabalho durante a operação dos equipamentos.

  Capacete com viseira
   Para proteção contra peças projetadas ou a cair ou contra estilhaços 

de vidro, tem de ser utilizada um capacete com viseira.

  Óculos de proteção
   Adicionalmente à viseira têm de ser utilizados óculos de proteção, 

para proteger os olhos contra estilhaços. 

No caso de trabalhos especiais têm de ser utilizado adicionalmente:

  Proteção de ouvido
   Para proteção contra lesões ao ouvido, tem de ser utilizada uma proteção 

de ouvido, adicionalmente ao equipamento de proteção básico.
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2.5 Perigos especiais

Na secção seguinte são designados o perigos existentes conforme a avaliação de risco.

As instruções de segurança aqui indicadas, bem como os avisos de advertência nos seguintes 
capítulos do presente manual têm de ser observados, para minimizar eventuais perigos para 
a saúde e situações perigosas.

Corrente elétrica

   PERIGO! 
   Perigo de vida devido à corrente elétrica!

    No caso do contacto direto com peças sob tensão existe perigo de vida 
imediato. Danos do isolamento ou de componentes individuais podem 
provocar perigo de vida.

   Consequentemente:
 »  No caso da danos do isolamento cortar imediatamente a alimentação 

de tensão e mandar efetuar uma reparação.    

 »  Mandar efetuar trabalhos no sistema elétrico exclusivamente por 
profissionais de eletrotecnia.

 »  Em todos os trabalhos no sistema elétrico, o mesmo tem 
de ser separados da rede elétrica e o estado livre de tensão tem 
de ser verificado.

 »  Antes de trabalhos de manutenção, limpeza e reparação, a alimentação 
de tensão tem de ser desligada e protegida contra a nova ligação.

 »  Nunca ligar fusíveis em ponte ou colocar fora do funcionamento. 
Ao substituir fusíveis, observar o número de amperes corretos.

 » Manter afastada a humidade de componentes sob tensão.  
 A humidade pode provocar curto-circuitos.

 

AVISO!
A utilização de equipamentos SMART-FORCE em zonas sujeitos ao risco 
de explosão é proibida. 



 

Ruído

AVISO! 
Lesões no ouvido devido a ruído!

O ruído a ocorrer na área de trabalho pode provocar sérias lesões 
no ouvido.

Consequentemente:
 »  No caso de trabalhos especiais, criadores de ruído, têm de ser utilizada 

adicionalmente uma proteção de ouvido.

 » Permanecer apenas tanto tempo como necessário na zona de perigo.

Energia hidráulica

AVISO! 
Perigo devido a energias hidráulicas! 

Através de forças hidráulicas libertadas e óleo hidráulico a sair podem 
ser provocadas lesões graves.

Consequentemente:
 »  Durante o processo de trabalho, manter o equipamento sempre no 

campo de visão e, se necessário, pousá-lo.

 »  Verificar tubagens e equipamentos após cada utilização quanto a danos. 

 »  Evitar o contacto de óleo de alta pressão com a pela (usar luvas 
de proteção).

 »  Remover o óleo de alta pressão imediatamente de feridas e consultar 
imediatamente o médico. 
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2.6 Comportamento no caso de perigo e acidentes

Medidas preventivas

• Estar sempre preparado para um eventual acidente

•  Manter dispositivos de primeiros socorros (kit de primeiros socorros, mantas) 
sempre disponíveis

•  Familiarizar o pessoal com os dispositivos de comunicação de acidentes, primeiros 
socorros e de resgate

• Manter livres as vias de acesso para veículos de socorro

Em caso de emergência

• Colocar os equipamentos imediatamente fora do funcionamento

• Iniciar as medidas de primeiro socorros

• Levar as pessoas para fora da zona de perigo

• Informar o responsável no local de utilização

• Alarmar o médico e/ou os bombeiros

• Desobstruir as vias de acesso para veículos de socorro



2.7 Sinalização

Os símbolos e sinalética seguintes encontram-se nos equipamentos.  
Eles referem-se diretamente às imediações onde estão colocados.

Observar o manual de instruções
Utilizar o equipamento apenas após ter lido o manual de instruções 
completamente.

AVISO!
Perigo de lesões devido a símbolos ilegíveis!

No decorrer do tempo, os autocolantes e símbolos no equipamento podem 
ficar sujos ou tornar-se ilegíveis por outras razões.

Assim, obrigatoriamente:
 »  Manter todas as instruções de segurança, aviso e operação 

do equipamento em um estado bem legível.

 » Substituir imediatamente sinalética e autocolantes danificados.
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3. Dados técnicos

3.1 Equipamentos combinados

   

Comprimento

Largura

Altura

Peso 
(operacional)

Amplitude de abertura

Amplitude de tração 
(com adaptador)

Força de expansão 
Área de trabalho*

Força de tração máx.

Pressão nominal

Classe EN**

Classe NFPA

Nº. de ident.

* conforme EN 13204:2016 
** com base na EN 13204:2016

SPS 270 MK2 S-FORCE SPS 360 MK2 S-FORCE SPS 370 MK2 S-FORCE

RIT-TOOL S-FORCESPS 400 MK2 S-FORCE SPS 480 MK2 S-FORCE

SPS 270 MK2 
S-FORCE

SPS 360 MK2 
S-FORCE

SPS 370 MK2 
S-FORCE

SPS 400 MK2
S-FORCE

SPS 480 MK2 
S-FORCE

RIT-TOOL
S-FORCE

827 mm 943 mm 949 mm 988 mm 1076 mm 790 mm

 192 mm  236 mm  236 mm  236 mm  263 mm  192 mm

228 mm 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm

14,5 kg 19,0 kg 20,1 kg 21,7 kg 25,7 kg 14,2 kg

221 mm 285 mm 295 mm 343 mm 402 mm 215 mm

395 mm  440 mm 405mm 450 mm 525 mm 320 mm

31 - 591 kN 36 - 783 kN 35 - 783 kN 35 - 1071 kN 45 - 1600 kN 30 - 1.305 kN

36 kN 53 kN 57 kN 58 kN 78 kN 47,0 kN 

700 bar 700  bar 700 bar 700 bar 700 bar 700 bar

BK31/270G-14,5 CK36/360I-19,0 CK35/370H-20,1 CK35/405I-21,7 CK45/480K-25,7 AC140H-14,2

A6-B7-C6-D7-E7-F3
A7-B8-C7-D9-

E8-F5
A7-B8-C7-D8-

E8-F5
A7-B9-C7-D9-

E9-F6
A8-B9-C9-D9-

E9-F7
A6-B7-C6-D7-

E7-F3

1101470 1101471 1101472 1100144 1101554 1101159



3.2 Cortadores

 

Comprimento

Largura

Altura

Peso (operacional)

Amplitude de abertura

Pressão nominal

Classe EN**

Classe NFPA

Nº. de ident.
  

 

Comprimento

Largura

Altura

Peso

Amplitude de abertura

Pressão nominal

Classe EN**

Classe NFPA

Nº. de ident.

 

* conforme EN 13204:2016 
** com base na EN 13204:2016

* conforme EN 13204:2016
** com base na EN 13204:2016

RSC 170
S-FORCE

RSC 170 PLUS
S-FORCE

          RSC 190
S-FORCE 

 RSC 190 PLUS
S-FORCE

905 mm 905mm 936 mm 936 mm

236 mm 236 mm 236 mm 236 mm

228 mm 228mm 228mm 228 mm

19,1 kg 20,1 kg 21,5 kg 22,8 kg

175 mm 175 mm 187 mm 187 mm

700 bar 700 bar 700 bar 700 bar

BC166I-19,1 BC166I-20,1 BC187K-21,5 BC187K-22,8

A7-B8-C6-D8-E9-F4 A7-B8-C6-D8-E9-F4 A8-B9-C7-D9-E9-F4 A8-B9-C7-D9-E9-F4

1101547 1101548 1101549 1101550

RSC 200
S-FORCE

RSC F7
S-FORCE

1003 mm 1064 mm

296 mm 295 mm

228 mm 228 mm

25,7 kg 27,7 kg

202 mm 300 mm

700 bar 700 bar

CC202K-25,7 CC268K-27,7

A9-B9-C9-D9-E9-F5 A9-B9-C9-D9-E9-F7

1101551 1101553

RSC 170 S-FORCE RSC 170 PLUS S-FORCE RSC 190 S-FORCE RSC 190 PLUS S-FORCE

RSC 200 S-FORCE RSC F7 S-FORCE
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3.3 Expansores

 

Comprimento

Largura

Altura

Peso (operacional)

Amplitude de extensão

Amplitude de tração

Força de expansão
Área de trabalho*

Força de tração máx.

Força de esmagamento máx.*

Pressão nominal

Classe EN**

Nº. de ident.

* conforme EN 13204:2016
** com base na EN 13204:2016

SP 44 AS S-FORCE                                   SP 54 AS S-FORCESP 50 AS S-FORCE

SP 44 AS
S-FORCE

SP 50 BS
S-FORCE

SP 54 AS
S-FORCE

893 mm 1032 mm 999 mm

239 mm 282 mm 282 mm

228 mm 228 mm 228 mm

18,2 kg 21,8 kg 21,6 kg

610 mm 805 mm 735 mm

465 mm 680 mm 620 mm

44 - 857 kN 50 - 501 kN 55 - 501 kN

68 kN 67 kN 70 kN

149,0 kN 144,0 kN 144,0 kN

700 bar 700 bar 700 bar

AS44/610-18,2 BS50/805-21,8 AS55/735-21,6

1101468 1100143 1101469



3.4 Cilindros de resgate 

Comprimento

Largura

Altura

Peso (operacional)

Força de compressão*

Comprimento inicial

Comprimento final

Pressão nominal

Classe EN**

Nº. de ident.

3.5 Condições de operação 

A gama de temperatura admitida dos equipamentos SMART-FORCE situa-se entre -20° C 
e + 55° C. Fora desta gama não se pode garantir o funcionamento fiável.

3.6 Placa de identificação

Em todos os equipamentos SMART-FORCE, a placa de identificação encontra-se no lado inferior 
do acionamento. Da placa constam número de série, data de produção, pressão nominal, 
designação do equipamento e número TIN.

O número TIN - “Tool Identification Number” é um número de 15 casas e é atribuído uma única 
vez. O número é composto pela ID de produto e o número de série, permitindo assim uma 
identificação inequívoca.

* conforme EN 13204:2016
** com base na EN 13204:2016

RZ 1-910 
S-FORCE

RZT 2-1170 
S-FORCE 

RZT 2-1360
S-FORCE

RZT 2-1500
S-FORCE

540mm 540 mm 587 mm 700 mm

156 mm 156 mm 150 mm 150 mm

321 mm 337 mm 345 mm 345 mm

18,4 kg 21,8 kg 21,4 kg 22,7 kg

111,3 kN 189,0 kN / 99,0 kN 108,0 kN / 62,0 kN 108,0 kN / 62,0 kN

540 mm 540 mm 587 mm 700 mm

908 mm 1170 mm 1387 mm 1500 mm

700 bar 700 bar 500 bar 500 bar

R111/368-18,4
TR189/360-99/270-

21,8
TR108/428-62/372-

21,4-E-II
TR108/428-62/372-

22,7-E-II

1103096 1103095 1100145 1099389

RZT 2-1360 S-FORCE RZT 2-1500 S-FORCERZT 1-910 S-FORCE RZT 2-1170 S-FORCE 
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4. Estrutura e funcionamento

4.1 Vista geral dos equipamentos SMART-FORCE 

Equipamentos combinados

 

1  Faca (braços)
2  Cobertura de proteção
3  Pega
4  Corpo de cilindro
5  Acionamento/Bomba/

Reservatório de óleo
6  Balancim de controlo
7  Botão de ligar/desligar
8 Botão luminoso de controlo
9 Pega traseira
10 Tampa da bateria + bateria

Descrição breve de equipamentos combinados

Equipamentos combinados com bateria são equipamentos de resgate de conceção especial para 
cortar ou expandir partes da carroçaria. Eles são utilizados para o resgate de vitimas de acidentes 
entaladas ou encarceradas. O equipamento combinado adequa-se, entre outros, para o corte de 
longarinas de porta e teto, de colunas, peitoris, mas também para a abertura de portas, elevação 
de partes do veículo e de cargas, bem como para apertar tubos e longarinas.

Devido ao acionamento electro-hidráulico interno não estão ligados a qualquer agregado, 
podendo assim ser aplicados também em locais de acesso difícil. Através da cobertura de bateria 
IP 68, também é possível uma utilização submersa.

A velocidade de movimento das facas-tesoura (braços) pode ser influenciada, premindo o 
balancim de controlo na pega de controlo com mais ou menos força. A força máxima é atingida 
apenas, ativando o balancim por completo. 
 

321 4 5 6 87 9 10



4.2 Cortador

1 Faca (braços)
2  Cobertura de proteção
3  Pega
4  Corpo de cilindro
5  Acionamento/Bomba/

Reservatório de óleo
6  Balancim de controlo
7  Botão de ligar/desligar
8  Botão luminoso de controlo
9  Pega traseira
10 Tampa da bateria + bateria

Descrição breve de cortadores

Cortadores com bateria são equipamentos de resgate de conceção especial para cortar 
partes da carroçaria. Eles são utilizados para o resgate de vitimas de acidentes entaladas 
ou encarceradas. O cortador adequa-se, entre outros, para cortar longarinas de porta e teto, 
colunas e peitoris.

Devido ao acionamento electro-hidráulico interno não estão ligados a qualquer agregado, 
podendo assim ser aplicados também em locais de acesso difícil. Através da cobertura de bateria 
IP 68, também é possível uma utilização submersa.

A velocidade de movimento das facas-tesoura pode ser influenciada, premindo o balancim 
de controlo na pega de controlo com mais ou menos força. A força de corte máxima é atingida 
apenas, ativando o balancim por completo.

321 4 5 6 87 9 10
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4.3 Cilindros de resgate

1  Bateria + tampa da bateria
2   Acionamento/Bomba/

Reservatório de óleo
3  Pega
4  Botão de ligar/desligar
5 Botão luminoso de controlo
6 Balancim de controlo
7 Peça-guia
8 Peça de pressão

Descrição breve de cilindros de resgate

Cilindros de resgate são equipamentos de resgate de conceção especial para o deslocar 
pressionando partes da carroçaria. Eles são utilizados para o resgate de vitimas de acidentes 
entaladas ou encarceradas. O cilindro de resgate adequa-se, entre outros, para a elevação 
pressionante de colunas de direção, tetos de veículos e outros obstáculos.

Devido ao acionamento electro-hidráulico interno não estão ligados a qualquer agregado, podendo 
assim ser aplicados também em locais de acesso difícil. Através da cobertura de bateria IP 68, 
também é possível uma utilização submersa.

Os cilindros de resgate são um complemento para o expansor e podem ser utilizados, por exemplo, 
se o caminho de expansão dos braço-expansores já não é longo o suficiente.

A velocidade de movimento do cilindro pode ser influenciada, premindo o balancim de controlo 
na pega de controlo com mais ou menos força. A força de compressão máxima é atingida apenas, 
ativando o balancim por completo.

321 4 5 6 7 8



4.4 Expansores

1 Pontas do expansor
2  Braços-expansores
3  Pegas
4  Corpo de cilindro
5  Acionamento/Bomba/

Reservatório de óleo
6 Balancim de controlo
7  Botão de ligar/desligar
8  Botão luminoso de controlo
9  Pega traseira
10 Tampa da bateria + bateria

Descrição breve de expansores

Expansores com bateria são equipamentos de resgate de conceção especial para expandir, 
pressionar e puxar. Eles são utilizados para o resgate de vitimas de acidentes entaladas ou 
encarceradas. O expansor adequa-se especialmente para abrir portas, elevar veículos e outras 
cargas móveis.

Devido ao acionamento electro-hidráulico interno não estão ligados a qualquer agregado, podendo 
assim ser aplicados também em locais de acesso difícil. Através da cobertura de bateria IP 68, 
também é possível uma utilização submersa.

A velocidade de movimento dos braços-expansores pode ser influenciada, premindo o balancim 
de controlo na pega de controlo com mais ou menos força. A força de expansão máxima é atingida 
apenas, ativando o balancim por completo.

321 4 5 6 87 9 10
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4.5 Alimentação hidráulica

Acionamento

O acionamento dos equipamentos com bateria é feito por um motor de corrente contínua 
de uma tensão de 18 V. Ao ligar o equipamento, o motor trabalha ao ralenti. Apenas ao acionar 
o balancim de controlo, o motor começa a trabalhar a rotações superiores.

Bomba

A pressão hidráulica é criada por uma bomba hidráulica de alta pressão (na unidade de bomba). No caso 
da bomba se trata de uma bomba de êmbolo radial, com quatro elementos de bombagem. A pressão 
surte efeito diretamente sobre o cilindro de trabalho, o que torna obsoletas tubagens de ligação.

Reservatório de óleo 

O volume de óleo para a operação é retirado de um reservatório. Assim, todo o sistema 
hidráulico está hermeticamente fechado e isento de ar. A eventual expansão do volume devido 
ao calor é compensado pelo reservatório. 

Óleo hidráulico

Todos os equipamentos com bateria devem utilizar um óleo hidráulico especial para equipamentos 
de resgate conforme WN61000137. No caso normal, o óleo não tem de ser mudado, no entanto, 
recomendamos uma mudança após 10 anos. A mudança pode ser efetuado exclusivamente através 
de serviço de fábrica, na WEBER RESCUE Systems, ou por um parceiro de assistência autorizado. 

 
 

CUIDADO!
Não efetue quaisquer tentativas de reparação do sistema hidráulico! 
   
O sistema hidráulico completo está concebido como circuito fechado e,  
consequentemente, tem de estar completamente livre de ar. Por isso,  
não efetue tentativas de reparação do acionamento, para que não possa  
penetrar ar no sistema!



4.6 Alimentação elétrica no exemplo de um equipamento combinado

Inserção/remoção da bateria: 
Ligue a bateria ao equipamento de 
resgate, deslizando a bateria para dentro 
do suporte de bateria do equipamento. 
Neste processo, observe o assento prefeito 
e o bloqueio da bateria através do Click 
On/Click Off.  Para a remoção, pressione 
simultaneamente os botões de pressão em 
ambos os lados da bateria, e puxe a bateria 
pelo lado de cima, para fora do suporte de 
bateria.
 

Utilização da cobertura de bateria IP 54: 
Para proteger a bateria contra danos 
mecânicos utiliza-se a cobertura de bateria 
IP 54. Antes de colocar a tampa, observe a 
correta posição da vedação de junta tórica, 
bem como eventuais sujidades e danos da 
caixa nesta área. 

Colocar primeiro a cobertura de bateria 
IP 54 na aresta superior da caixa e 
encaixá-la completamente a seguir. Feche 
completamente os dois bloqueios à 
esquerda e á direita. Com a utilização da 
cobertura de bateria IP 54, o equipamento 
atinge a classe de proteção IP 54 = Proteção 
contra humidade e salpicos de água.  Além 
disto, é possível uma rápida mudança da 
bateria em cenários de operação regulares. 
Para abrir ou remover a cobertura de 
bateria IP 54, abrir completamente os 
dois bloqueios à esquerda e á direita e, de 
seguida, retirar a tampa pelo lado de trás.  

 

 

4.7 Utilização submersa

Fig. 1: Inserção e remoção da bateria

Fig. 2: Utilização do meio-tabuleiro

1 2
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Unt

 
Utilização da cobertura de bateria IP 68:  
Para a utilização submersa, mude a cobertura de 
bateria IP 54 contra a cobertura de bateria IP 68 
fornecida. Antes de colocar a tampa, observe a 
correta posição da vedação de junta tórica, bem 
como eventuais sujidades e danos da caixa nesta 
área. Colocar primeiro a cobertura de bateria IP 68 na 
aresta superior da caixa e encaixá-la completamente 
a seguir. Feche completamente os dois bloqueios à 
esquerda e á direita. Com a utilização da cobertura 
de bateria IP 68, o equipamento atinge a classe 
de proteção IP 68. Assim, o equipamento está 
homologado para a utilização abaixo da água 
(independentemente se se trata de água fresca, 
água salina, efluentes, lamas, algas, lodo ou outras 
sujidades) até uma profundidade de até três metros, 
durante um período de 60 minutos.  

Trabalhos de acabamento: 
Deixe escorregar a água completamente da área 
húmida do equipamento e seque o equipamento, 
antes de abrir a cobertura de bateria IP 68. Para 
a remoção, solte os dois fechos em ambos os 
lados e retire a tampa pelo lado de trás. Devido ao 
avanço e recuo do equipamento, pode ser criada 
uma sobre- ou subpressão na caixa. No caso da 
criação de uma subpressão, a tampa pode estar 
assente firmemente na caixa; alivie a subpressão 
criada, movimentando a tampa pelos lados. 
Após abertura da tampa, controlo cuidadoso 
se penetrou água, se isto for o caso, entre em 
contacto com o serviço de assistência. Instruções 
de manutenção conservação adicionais após a 
utilização submersa - consulte o capítulo 9.2.

Fig. 4: Colocar primeiro a cobertura de bateria  
IP 68 na aresta superior da caixa

Fig. 5: Fechar completamente os bloqueios  
em ambos os lados da cobertura de bateria

Fig. 3: Controlo da vedação e da caixa

NOTA! 
Por baixo da água, a ligação via rádio não é possível!

Para proteção da bateria e do sistema eletrónico, o equipamento está dividido em uma área 
húmida e uma área seca. Assim, a bateria, o acionamento e o sistema eletrónico na área 
traseira são protegidos pela cobertura de bateria IP 68.



4.7 Módulo de comunicação e ligação via rádio

Na parte traseira da caixa está instalado o módulo de comunicação. Este transmite dados 
do equipamento para um dispositivo de saída externo através de WLAN ou uma ligação LTE, 
dependendo da seleção do utilizador e do modo de operação ativo. De qualquer forma, as 
funções hidráulicas básicas são garantidas, através da separação de componentes. 

Para a aplicação das SMART-FEATURES e para o registo, siga às instruções no capítulo 4.9.

4.7.1 Normas e fichas de dados

Normas confirmadas relativas à compatibilidade eletromagnética: 
EN IEC 61000-6-1:2019  
EN IEC 61000-6-2:2019  
EN IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010  
EN IEC 61000-6-4:2019  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-52 V1.1.0  

Normas confirmadas relativas à ligação via rádio: 
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)  
ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)  
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)  

4.7.2 Informações dos canais de rádio utilizados 

WIFI:  
GNSS:

Gama de frequências:  
2400Mhz-2483,5Mhz  
5150MHz-5350MHz  
5470MHz-5725MHz 

Largura de canal: Banda larga  
Número de canais RF:  
WIFI 2,4GHz: 13 
WIFI 5GHz: 9 

Gama 4G: 
B1 (2100), B2 (1900), 
B3 (1800), B4 (AWS 1700), 
B5 (850), B8 (900) 
B12 (700), B13 (700), 
B18 (800), B19 (800) 
B20 (800), B26 (850), 
B28 (700) 

Frequências:
3b
Ae1
Ae2
L1

Gama 2G:
B2 (1900) 
B3 (1800) 
B5 (850) 
B8 (900) 

NOTA!
O alcance da ligação via rádio pode ser influenciada por fatores ambientais, 
dependendo assim de muitos fatores, p. ex., tempo, construções adjacentes, 
vegetação, terreno, etc. Por baixo da água, a ligação via rádio não é possível!



GNSS Constellation GNSS Signal Designations RNSS Frequency Band 
(MHz)

BDS B1l 1 559 até 1 610

B2C 1 559 até 1 610

Galileo E1 1 599 até 1 610

E5a 1 164 até 1 215

E5b 1 164 até 1 215

E6 1 215 até 1 300

GLONASS G1 1 559 até 1 610

G2 1 215 até 1 300

GPS L1 C/A 1 559 até 1 610

L1C 1 559 até 1 610

L2C 1 215 até 1 300

L5 1 164 até 1 215

SBAS L1 1 559 até 1 610

L5 1 164 até 1 215

Todas as exceções: E5 -  E6 -  G2 -  L2C -  L5

4.7.3 Potência de transmissão 

• 2G LB máx. 32dBm 2G HB  
máx. 28dBm 

• 4G FDD máx. 23dBm @1RB 

4.7.4 Sensibilidade de receção 

• 2G -> Sensibilidade de -107dBm 
• 4G FDD (BW=5MHz) -> Sensibilidade de -102dBm 

 4.7.5 Etiquetas homologações de rádio específicas do país 

Gama 2G:
B2 (1900) 
B3 (1800) 
B5 (850) 
B8 (900) 
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4.8 Comando dos equipamentos SMART-FORCE

Para iniciar o equipamento com bateria, acionar o botão de ligar/desligar. Os LED da iluminação 
do compartimento de trabalho ligam-se e os quatro LED de controlo do painel de comando 
acendem brevemente a verde, sendo uma função de controlo. O motor começa a trabalhar 
ao ralenti. Se, neste estado, o equipamento não for ativado pelo balancim de controlo na 
pega de controlo, o acionamento desligar-se-á após 30 segundos e terá de ser de novo ligado 
a seguir. No entanto, a ligação de dados manter-se-á durante mais dois minutos e deligar-
se-á completamente apenas após decorrido este período.

A velocidade de movimento pode ser influenciada, premindo o balancim de controlo com mais 
ou menos força. A força de corte, ou de expansão ou de compressão máxima é atingida apenas, 
ativando o balancim por completo.

Fechar o cortador/Abrir o expansor/Avançar o cilindro de resgate
A direção principal do movimento dos equipamentos é ativada, premindo o balancim 
de controlo com o dedo indicador para á esquerda (lado com entalhe do balancim de controlo).

Abrir o cortador/Fechar o expansor/Recuar o cilindro de resgate
A direção de movimento invertido dos equipamentos é ativada, premindo o balancim de 
controlo com o dedo indicador para à direita (lado abaulado do balancim de controlo).
 
Interruptor de homem morto
Ao soltar o balancim de controlo, a mesma volta automaticamente para a posição de zero. 
Neste processo, o equipamento para em qualquer posição de forma inalterada, mesmo sob 
carga. Após 30 segundos, o motor deligar-se-á automaticamente. 

LED de modo de treino:  
Fica aceso no momento em que 

for ativado e ajustado o modo de 
treino através da app.  

LED de modo de furto:  
Ao ativar a proteção antifurto, este 

LED fica aceso.  

LED de assistência técnica e manutenção: 
Fica aceso ao atingir um intervalo 

de assistência ou se o equipamento 
for acedido externamente.   

LED de indicação de pressão máxima: 
Fica aceso no momento em que o 
equipamento tiver estabelecida a 

pressão máxima.

Tecla CONTROLO DE LUZ:
Adaptação individual do modo de luz 
em cinco níveis, premindo o botão. 

Tecla LIGAR/DESLIGAR: 
Ao premir a tecla, o motor começa a 
trabalhar ao ralenti. Se o balancim de 
controlo não for ativado durante 30 
segundos, o equipamento desligar-se-á 
automaticamente.  



Registar agora o equipamento SMART-FORCE em  
https://hub.weber-rescue.com/register

4.10 Registo do equipamento
Para registar o dispositivo é necessário ter uma conta no hub da WEBER RESCUE. Para o efeito, 
é possível utilizar também uma conta já existente. 

Quem deve registar o equipamento SMART-FORCE? 
Para assegurar que o registo do seu equipamento SMART-FORCE não esteja dependente de uma 
pessoa e seja transparente, é necessário que se crie internamente uma conta principal, bem 
como perfis internos individuais e as respetivas autorizações associadas para o mundo digital da 
WBBER RESCUE. É importante evitar que se crie uma conta separada para cada equipamento.

As nossas recomendações: Coloque à disposição uma conta principal para o corpo de bombeiros ou 
para a sua organização na qual todos os equipamentos possam ser registados. Estes equipamentos 
poderão assim ser atribuídos por esta conta a diferentes postos de guarda ou veículos. Finalmente, 
podem ser ainda atribuídos por cada equipamento perfis pessoais com autorizações internas.

1. Leia o código QR abaixo ou abra o nosso site para registar o equipamento, através da ligação 
abaixo, no seu navegador: https://hub.weber-rescue.com/register

2. Caso já tenha uma conta para outra solução digital ou a app da WEBER RESCUE, é possível 
iniciar sessão com as credenciais existente e inserir o seu novo equipamento SMART-FORCE 
sob fornecimento do número TIN único.

3. Caso já tenha uma conta no mundo digital da WEBER RESCUE, poderá rápida e facilmente 
registar o seu equipamento SMART-FORCE, clicando no botão "Registar" no canto superior 
direito. Depois, a conta de utilizador é criada automaticamente.

4. O número TIN necessário para o registo encontra-se na placa de identificação do seu 
equipamento SMART-FORCE. O código de ativação no flyer separado “Registo do equipamento”.

4.9 Manual de instruções de funções adicionais digitais

            O manual de instruções para as funções SMART pode ser descarregado online sob 
a hiperligação seguinte: 
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Faca-tesoura  

Faca-tesoura Aparelho de extração Conjunto de corrente

Bolsa de transporteRZM

4.11 Acessórios

Equipamentos combinados

Nº. de ident.

Faca-tesoura

Pontas

Aparelho de extração

Conjunto de corrente

RZM

Bolsa de transporte

SPS 270 MK2
S-FORCE

SPS 360 MK2
S-FORCE

SPS 370 MK2 
S-FORCE

RIT-TOOL
S-FORCE

SPS 400 MK2
S-FORCE

SPS 480 MK2
S-FORCE

1101470 1101471 1101472 1101159 1100144 1085938

- -                                            1050616

2835746 2835746 2836033                                   2836033 2836033

5171407                                 2819139 1095147

1094619                   1094618 + 1094618BLK

1058128



Faca-tesoura PLUS  
sem inserção

Inserção da faca  
tesoura PLUS

Faca-tesoura PLUS  
com inserção 

Inserções da faca-tesoura 
PLUS em bolsa

Faca-tesoura  

Cortadores

Nº. de ident.

Facas-tesoura sem inserções

Inserção da faca-tesoura

Facas-tesoura com inserção

Inserções de faca-tesoura em bolsa

Faca-tesoura para RSC 170 
S-FORCE 

Faca-tesoura para RSC 190 
S-FORCE 

Faca-tesoura para RSC 200 
S-FORCE
Faca tesoura para RSC F 7
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RSC 170 PLUS 
S-FORCE  

RSC 190 PLUS 
S-FORCE 

1099757 1099397

1099753 1099753

1099758 1099396

1103455 1103455

1099451

1099309

1099765

1101226



Expansores

Nº. de ident.

Pontas de reserva

Conjunto de corrente

Pontas para abre-portas

Acessórios de equipamentos S-FORCE

Nº. de ident.

Bateria de reserva M18 5,5HB Milwaukee
1101254

Bateria de reserva M18 8,0HB Milwaukee 1099928 

Bateria de reserva M18 12,0HB Milwaukee 1099929 

Bolsa de bateria 1056921

Cinto para bolsa de bateria 1056920

Carregador de rede M12-18 FC – 110V RAPIDCHARGER 1102000

Carregador de rede M12-18 FC – 230V RAPIDCHARGER 11011257

Carregador de rede M12-18 SC – 230V SUPERCHARGER 1101265

Carregador de rede M18 DFC – 230V Carregador duplo 1101263

Carregador de rede M1418C6 – 230V Carregador sêxtuplo 1101264

Carregador de rede de veículo M12-18 AC – 12V 1101262

Alimentação de energia permanente Adaptador de alimentação 110V 1099998

Alimentação de energia permanente Adaptador de alimentação 230V  1099997

Cobertura de bateria IP 68 (para bateria de 5,5 Ah e 8,0 Ah) 1099894

Cobertura de bateria IP 54 (para bateria de 5,5 Ah e 8,0 Ah) 1099352

Cobertura de bateria IP 54 (para bateria de 5,5 Ah, 8,0 Ah e 12,0 Ah) 1101405

Pontas de reserva Conjunto de corrente

SP 44 AS SP 54 AS / SP 50 BS

1091176 1091849

2819139 571415

- 1100623
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4.12 Mudança das inserções da faca (PLUS)

A tesoura é fixada na mudança das facas. Assim se deve evitar o deslize. Para a mudança das 
facas são necessários um martelo de plástico, os pinos tensores fornecidos, o extrator e as 
próprias inserções da faca. A mudança de ambas as inserções da faca é sensato, para obter 
no futuro um comportamento de corte ótimo.

NOTA!
As inserções da faca não devem ser retificadas, se recomenda apenas uma 
limpeza no caso de sujidades. 

Procedimento:
A bateria deve ser removida da tesoura durante 
a mudança das inserções da faca. As facas-
tesoura estão abertas bem largas (consultar 
Fig. 1), mas a tesoura não está sob carga. Ou seja, 
a tesoura não está nem aberta, nem fechada 
completamente. Agora, se pode mudar a inserção 
da faca da faca-tesoura com a superfície lisa.  
O pino tensor é extraído para baixo com o 
extrator no processo (consultar Fig. 1 – Extração 
do pino tensor).
 
Após ter extraído o pino tensor da sua posição, a 
inserção da faca pode ser removida. Se a inserção 
da faca estiver presa, se recomenda utilizar o 
extrator nos furos como uma alavanca, soltando 
a inserção da faca com movimentos suaves. 
(Consultar Fig. 2 – Soltar a inserção da faca) 

Remova cuidadosamente a sujidade e detritos, 
antes de inserir a nova inserção da faca. 
(Consultar Fig. 3 – Remoção de sujidade). 
Ao inserir, se deve observar que a inserção da 
faca não fique presa. Para o efeito, insira primeiro 
o lado arredondado da inserção. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



Se não for possível inserir a inserção da faca 
manualmente, recomenda-se a utilização de 
um lubrificante e de um martelo de plástico. 
(Consultar Fig. 4 – Inserir a nova inserção da faca). 

Após ter inserido completamente a nova 
inserções da faca, a tesoura é girada e o pino 
tensor é de novo encravado pelo lado traseiro. 
(Consultar Fig. 5 – Encravar o pino tensor). Neste 
processo se deve observar que o pino tensor 
seja de novo completamente encravado com o 
extrator. (Consultar Fig. 6 – Encravar o pino tensor 
completamente).

 

Fig. 4

Fig. 5
Fig. 6
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4.13 Mudança das pontas do expansor

As pontas do expansor SP 50 BS e do SP 54 AS estão fixadas nos braços-expansores com 
cavilhas de colar imperdíveis. Para a mudança, a cavilha tem de ser extraída. Após a mudança 
das pontas, encravar de novo a cavilha de colar. Neste processo se deve observar o assento 
correto da cavilha (completamente encravada).

O suporte para o conjunto de corrente tem de ser montada de forma idêntica. O fecho da 
corrente tem de ser montado com o bloqueio virado para cima. 

As cavilhas de colar nas pontas do expansor podem ser extraídas do braço-expansor, no 
entanto, estão equipados com uma proteção contra perda, não podendo assim ser separadas 
das pontas.

As pontas do expansor SP 44 AS não estão fixadas por cavilhas de colar amovíveis, mas sim por 
um pino tensor que tem de ser extraído com o martelo na mudança. O conjunto de corrente 
pode ser fixado em um furo separado, sem remoção anterior das pontas.

CUIDADO!
Durante a operação deve-se observar especialmente que a cavilha de colar 
fique completamente fechada.

CUIDADO!
As pontas de abre-portas tem de ser utilizadas com toda a superfície! 
   
Ao montar as pontas de abre-portas opcionais em um equipamento 
combinado ou no expansor, as pontas têm de inserida na fenda sempre com a 
superfície toda. Adicionalmente, reposicionar tantas vezes como possível, para 
inserir os dentes na fenda, no mínimo, 20 mm. Caso contrário, a ponta pode 
quebrar sob a plena carga do equipamento. 



5 Possíveis aplicações

5.1 Instruções de segurança

AVISO!
Nunca meter as mãos entre os braços-expansores e braços de faca!

AVISO!
Em todos os trabalhos com os equipamento com bateria podem quebrar 
peças sob tensão ou ser projetadas, colocando assim pessoas 
em perigo.

Por isso, pessoas não envolvidas têm de manter uma distância de segurança 
suficiente ou permanecer apenas o mais curto possível na zona de perigo.

5.2 Corte (cortadores, equipamentos combinados)

A potência de corte dos equipamentos pode ser aproveitada otimamente apenas, se o ponto 
de ataque for o mais perto possível do ponto de rotação das facas (Fig. 1).
Para o efeito, pode ser necessário, reposicionar o equipamento.
A plena potência de corte é atingido pelo equipamento apenas ao premir completamente o 
balancim de controlo. Além disto, pode demorar alguns segundos, até que a bomba hidráulica 
atinge a plena pressão de trabalho.

Fig. 1

Para evitar danos nas facas, o ponto de ataque deve ser sempre em um ângulo reto em relação 
ao material a ser cortado. Além disto, as pontas das facas-tesoura não devem estar afastadas 
entre sim em mais de 5 mm durante o processo de corte. Ao ultrapassar este valor, o processo 
de corte tem de ser interrompido e de novo iniciado.
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CUIDADO!
Não cortar peças com extremidades livres, visto que 
existe o perigo que pessoas são feridos por peças 
projetadas. 

ATENÇÃO!
Ao cortar partes da carroçaria de alta resistência como, p. ex., 
amortecedores, dobradiças ou colunas de direção, podem ser 
provocados danos severos das facas-tesoura (braços).

5.3 Pressionar (cilindros de resgate)

Para deslocar pressionando de partes da carroçaria, o cilindro de resgate é posicionado no 
estado recuado. Neste processo se deve observar que o cilindro seja colocado o mais central 
possível e em ângulo reto por baixo da carga.

Para assegurar uma melhor possibilidade de colocação, a peça de pressão na biela pode ser 
rodada. 



   
 

5.4 Expandir (expansores, equipamentos combinados)

Com a ajuda da função de expansão podem ser, entre outros, abertas portas, elevados veículos 
e outras cargas móveis, partes de veículos podem ser deslocadas pressionando. Bem como 
apertados tubos e longarinas. No entanto, para isto são necessárias uma retenção da posição 
estável e a montagem de apoios abaixo do veículo.

Para evitar um deslize na expansão, os braços e pontas estão equipados nos lados exteriores 
e interiores com entalhes. Pontas do expansor dispõem adicionalmente de uma fixação 
especialmente boa, devido a espigões. Através de reposicionamento atempado da ponta 
do expansor, é adicionalmente evitado o deslize. 
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5.5 Puxar (expansores, equipamentos combinados, cilindros de resgate)

Após ter montado o conjunto de corrente (conforme o explicado no capítulo 4.7) nos equipamentos, 
expansores, equipamentos combinados e cilindros de resgate podem também ser usados para puxar.

Neste processo, as correntes têm de ficar sempre bem esticadas e devem ser carregadas 
apenas no sentido da tração. Para esticar a corrente, pode ser premido um bloqueio, para que a 
corrente possa ser passada pelo fecho da corrente.

Se o caminho de tração for insuficiente, tem de ser fixado com correntes de tensão ou outros 
meios, para que o equipamento possa ser aberto de novo e a corrente possa ser de novo esticada.

ATENÇÃO!
Para uma utilização rápida, recomenda-se de guardar a corrente de tração 
com os fechos da corrente montadas em uma distância de aprox. 10 - 20 cm 
da extremidade da corrente. Antes de cada utilização, verifique as correntes 
cuidadosamente. Controle que a peso não carrega a ponta do gancho, mas 
sim se apoie no centro do gancho.

 » Não efetuar reparações pelo próprio.

 » Nunca carregar as correntes para além da capacidade de carga prevista.

 » Não carregar de forma abrupta.

 » Nunca galvanizar ou colorir as correntes.

 » Nunca encurtar as correntes, colocando nós.

 » Nunca carregar as correntes ao nível térmico.

 »  Utilizar as correntes e as peças acessórios apenas entre – 40° C e 
+ 200° C.

 »  Em todos os trabalhos de manutenção têm de ser observados os 
regulamentos de prevenção de acidentes em vigor e as definições 
DIN EN 818-7 e DIN 685-5.

 »  Correntes devem ser utilizadas exclusivamente para amarrar. A elevação 
de cargas não é admissível.



Correntes não devem ser utilizadas mais, se:

 » existem deformações, fissuras parciais, vestígios de corrosão.

 »  Se o diâmetro do arame do elo da corrente tiver sido reduzido em 10 % 
da espessura nominal.

 » um elo da corrente tiver sido alongado de forma permanente.

 » se um elo individual tiver aumentado em mais de 2 %.

 »  Se, ao longo de um curso de medição de 11 elos da corrente, a divisão 
interna tiver aumentada em mais de 2 %.

5.6 Apertar (expansores, equipamentos combinados)

O apertar de tubos e de outros perfis ocos é efetuado através do fecho dos braços-expansores. 
No entanto, no caso dos equipamentos combinados pode ser apertado exclusivamente na área 
das pontas!

ATENÇÃO!
O material a apertar pode saltar de repente.
Nunca permanecer na área de trabalho dos expansores e equipamentos combinados!
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5.7 Elevar (expansores, equipamentos combinados, cilindros de resgate)

Para a elevação unilateral de veículos ou de outras cargas móveis, podem ser utilizados 
expansores, equipamentos combinados e cilindros de resgate. Neste processo deve-se observar 
que as cargas sejam protegidas contra o deslize, e que as pontas do expansor estejam aplicadas 
suficientemente por baixo da carga, para evitar escorregar.

A carga a elevar tem de ser observada permanentemente durante a elevação (tombar, rolar ou 
alterações da posição). Além disto, a carga elevada tem de ser imediatamente apoiada e retida 
de forma adequada. A permanência abaixo de cargas tem de ser evitada!

Em determinadas condições, os cilindros de resgate podem ser utilizados também para 
a elevação de cargas. Neste processo se deve ter cuidado especial que o cilindro seja colocado 
o mais central possível e em ângulo reto por baixo da carga.

 

NOTA!
Antes da utilização do cilindro de resgate, o ponto de ataque tem de ser 
apoiado, para que a força se desenvolva na direção necessária. 

 

NOTA!

A elevação completa de cargas não é admissível com equipamentos de 
resgate.

5.8 Descascar (expansores, equipamentos combinados, cilindros de resgate)

Para criar aberturas de acesso em acidentes de autocarros, comboios, em silos, etc., existe 
a possibilidade de utilizar as pontas do expansor com ferramenta de descascar.



6 Bateria e carregador

6.1 Dados técnicos do carregador

Nº. de ident. 12 Ah

M12-18 FC – 110V RAPIDCHARGER 

M12-18 FC – 230V RAPIDCHARGER 

M12-18 AC – 12V Carregador de veículo 

M12-18 SC – 230V SUPERCHARGER 

M18 DFC – 230V Carregador duplo 

M1418C6 – 230V Carregador sêxtuplo 

6.2 Instruções de segurança especiais

AVISO!
Nunca deitar baterias gastas no fogo ou no lixo doméstico. O seu distribuidor 
especializado oferece-lhe uma eliminação ecológica das baterias antigas.

Com os carregadores podem ser carregadas as baterias seguintes e estão previstas para a utili-
zação em combinação com os nossos equipamentos de resgate:

Tipo de bateria Nº. de ident. Tensão Capacidade nominal Peso

 
 

ATENÇÃO! 
Para a operação de equipamentos de resgate S-FORCE têm de ser utilizados 
exclusivamente as baterias constantes da tabela. Tem de ser observado que 
seja utilizada a série High Output da Milwaukee.

5,5 Ah 8,0 Ah

1102000 60 min 87 min 130 min

1101257 60 min 87 min  130 min

1101262 130 min 190 min 285 min

1101265 35 min 45 min 60 min

1101263 60 min 87 min  130 min

1101264 125 min 190 min 270 min

M18 HB5.5 1101254 18V 5,5 Ah 1,1 kg

M18 HB8 1099928 18V 8,0 Ah 1,1 kg

M18 HB12 1099929 18V 12,0 Ah 1,7 kg
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AVISO!
Instruções de segurança importantes no contexto a bateria e o carregador.

 »  Com o carregador nunca devem ser carregadas pilhas não recarregáveis.

 »  Não guardar as baterias juntamente com objetos metálicos (perigo de 
curto-circuito).

 »  Na calha de inserção da bateria dos carregadores nunca devem entrar 
peças metálicas (perigo de curto-circuito).

 »  Nunca abrir baterias e carregadores e guardá-los exclusivamente em 
espaços secos. Proteger contra humidade.

 »  Ao carregador está aplicada tensão de rede. Nunca tocar no 
equipamento com objetos eletricamente condutores.

 »  Nunca carregar uma bateria danificada, mas sim substitui-la 
imediatamente.

 »  Antes de cada utilização, controlar o equipamento, cabo de ligação, 
conjunto de bateria, cabo de extensão e as fichas quanto a danos e 
envelhecimento. Mandar efetuar a reparação de peças danificados 
exclusivamente por um técnico especialista.

 »  O presente equipamento não se destina a ser operado por pessoas 
(incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
limitadas ou sem experiência e/ou conhecimentos, a menos que sejam 
supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou 
que tenham recebido instruções dessa pessoa sobre como utilizar o 
equipamento. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que 
não brincam com o equipamento.  

 »  Antes da utilização submersa, a cobertura de bateria IP 68 necessária 
tem de ser colocada e têm de ser efetuadas outras medidas de 
preparação, conforme o descrito no capítulo 4.7.



6.3 Utilização devida

Os carregadores constantes da tabela são homologados para carregar as baterias de iões de lítio 
de 18 V do sistema M18/V18, fornecidas juntamente com o equipamento com bateria.

6.4 Ligação de rede

Ligar apenas à corrente alternada monofásica e apenas à tensão de rede indicada na placa 
de características. Também é possível a ligação a tomadas sem contato de proteção, visto que 
tem uma estrutura da classe de proteção II. 

6.5. Bateria de iões de lítio
 
Por razões de segurança (regulamento para o transporte aéreo), as baterias são fornecidas sem 
carga. Antes da primeira utilização, a bateria tem de ser completamente carregada.  

LED de indicação do estado de carga

Se a bateria não for utilizada durante um período prolongado, a bateria comuta para o estado 
de repouso. Para uma nova utilização, a bateria tem de ser reativada (carregada).

O estado da carga pode ser acedido, premindo a tecla da bateria (consultar Fig.). A bateria pode 
ficar no equipamento com bateria para o efeito, no entanto, o mesmo terá de ser desligado um 
minuto antes (caso contrário, indicação imprecisa). O número dos LED acesos descreve o estado 
da carga.

Geralmente é válido: Se o equipamento com bateria não funciona após inserção da bateria, 
colocar a bateria no carregador, para verificar a bateria. De seguida, as indicações da bateria 
e do carregador informam sobre o estado da bateria.

No caso de temperaturas baixas, se pode continuar a trabalhar com potência reduzida. Para 
a operacionalidade ótima, as baterias têm de ser carregadas completamente após a utilização. 
As baterias estão equipadas com uma proteção especial contra a descarga profunda.
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6.6 Processo de carga

Quelle: Milwaukee, 2022



6.7 Manutenção

Se o cabo de ligação de rede estiver danificado, o mesmo tem de ser mudado pelo serviço 
de assistência técnica.

Utilizar apenas acessórios homologados e peças sobressalentes homologadas. Mandar 
substituir componentes pelo serviço de assistência técnica autorizado, cuja substituição não 
foi aqui descrita.
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7 Transporte, embalagem e armazenagem

7.1 Instruções de segurança

CUIDADO!
Danos devido ao transporte errado!
No caso de transporte incorreto, podem ser provocados elevados danos 
materiais.

Consequentemente:
 »  Durante o descarregamento das embalagens, proceder cuidadosamente 

e observar os símbolos na embalagem.

 »  Abrir a embalagem apenas no próprio local de guarda completamente 
e removê-la.

7.2 Inspeção do transporte

Imediatamente após entrega, o fornecimento deve ser controlado quanto a eventuais danos 
de transporte e se está completo, para que se pode resolver rapidamente eventuais problemas.

No caso de danos exteriores visíveis, proceder como segue:

• Não aceitar o fornecimento, ou aceitá-lo apenas com reserva.

•  Anotar o volume dos danos na documentação de transporte ou na guia de remessa 
da transportadora.

• Iniciar uma reclamação.

NOTA! 
Reclamar cada defeito no momento em que for reconhecido.
As reclamações de indemnização podem ser dirigidos ao nosso serviço 
de assistência (consultar capítulo 1.6.).



7.3 Símbolos na embalagem

Cuidado frágil!

Tratar o pacote cuidadosamente, não deixar cair, não projetar, empurrar ou amarrar.

Lado de cima!

Por princípio, o pacote tem de ser transportado e guardado que as setas 
estão viradas para cima. Não rolar ou colocar sobre as arestas.

 

7.4 Eliminação da embalagem

Todos os materiais de embalagem e partes desmontadas (proteção 
de transporte) têm de ser eliminados devidamente de acordo com os 
regulamentos locais.

7.5 Armazenagem

Desde que possível, os equipamentos devem ser guardados em locais secos com pouco pó.  
Deve ser evitada a radiação UV direta sobre o equipamento.

CUIDADO!
Para evitar danos materiais do equipamento durante a viagem de missão, 
etc., os equipamentos têm de ser guardados de forma segura nos suportes 
previstos para o efeito.

NOTA! 
Para manter a capacidade de desempenho das baterias, as baterias têm 
de ser guardadas completamente carregadas à temperatura ambiente. Ciclos 
de carga/descarga regulares apoiam a longa vida útil de baterias.
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8 Instalação e primeira colocação em serviço

8.1 Instruções de segurança

AVISO!
Perigo de lesões devido ao comando indevido!

O comando indevido pode provocar lesões pessoais e danos materiais 
graves.

Assim, obrigatoriamente:
 »  Efetuar todas as etapas de trabalho conforme as indicações do presente 

manual de instruções.

 »  Antes de iniciar os trabalhos, assegurar que todas as coberturas e 
dispositivos de proteção estão instalados e funcionam devidamente. 

Equipamento de proteção individual
Em todos os trabalhos tem de ser utilizado o equipamento de proteção indicado no capítulo 2.4! 

NOTA! 
Equipamento de proteção adicional, eventualmente necessário em 
determinados trabalhos com ou nos equipamentos, será indicado em separado.

8.2 Controlo

Controle o equipamento SMART-FORCE quanto a danos. Se o equipamento não estiver 
em um estado irrepreensível, não deve ser utilizado!  
Neste caso, informe imediatamente o seu fornecedor.



Equipamentos combinados, cortadores e expansores SMART-FORCE:

• Controlo das facas (danos)

• Controlo das pontas do expansor (danos)

• Controlo do teclado de película e do balancim de controlo (funcionamento)

• Controlo da pega (fixação segura)

• Controlo da manga de cobertura (danos)

• Controlo do bloqueio da tampa da bateria e da placa de fixação da bateria

• Execução da função de autoteste

Cilindros de resgate SMART-FORCE:

• Controlo da biela (danos)

• Controlo do teclado de película e do balancim de controlo (funcionamento)

• Controlo das peças de pressão (danos)

• Execução da função de autoteste

• Controlo do bloqueio da tampa da bateria e da placa de fixação da bateria

8.3 Imobilização (fim dos trabalhos)

Cortadores: 

Após terminados os trabalhos, as pontas das facas têm de ser postas umas por cima das outras, 
para excluir o perigo de lesões.
Nunca, maneira alguma, fechar as facas do cortador completamente, para que o equipamento 
esteja descarregado ao nível hidráulico para a armazenagem.

Cilindros de resgate:

Após terminados os trabalhos, a biela do cilindro tem de ser recuada completamente, para 
depois descarregar o equipamento ao nível hidráulico, avançando a biela brevemente (1-5 mm). 

Equipamentos combinados e expansores:

Após terminados os trabalhos, os braços-expansores têm de ficar ligeiramente abertos, para 
descarregar o equipamento ao nível hidráulico.
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Mais informações

8.4 Vantagens do registo do equipamento 

Wi-Fi e LTE

GPS

Poderá obter mais informações sobre as funcionalidades 
e características inteligentes dos equipamentos SMART-FORCE em 
www.weber-rescue.com/de/smart-force

Gestão do equipamento

Perfis de autorização

App SMART-FORCE

Estado do equipamento e telemetria

Informações sobre assistência

Proteção antirroubo

Teste rápido

Safety Stop

Telemetria

Modo de treino

Com a nova série SMART-FORCE de equipamentos com bateria a WEBER RESCUE SYSTEMS anuncia 
uma revolução digital no mercado de dispositivos de resgate. 

Mais velocidade, uma bateria MILWAUKEE potente e mais compatível com 18 V, design intuitivo 
e inúmeras funcionalidades inteligentes acondicionadas numa caixa robusta e submersível. Para 
poder utilizar sem restrições as funcionalidades inteligentes dos seus equipamentos SMART-FORCE 
através da interface web e da app, é necessário registar o dispositivo online.

Através do processo de registo, é ativado o cartão SIM, instalado no equipamento, tornando 
possível a transmissão de dados. Em simultâneo, podem ser armazenadas configurações referentes 
ao equipamento e os respetivos perfis de autorização através da app ou da interface web. É 
necessário o consentimento explícito da política de privacidade para o registo do equipamento 
pelo/a proprietário/a do dispositivo.



9 Conservação

9.1 Instruções de segurança

AVISO!
Perigo de lesões devido a trabalhos de manutenção efetuados de forma 
indevida!

A manutenção indevida dos equipamentos pode provocar 
lesões pessoais e danos materiais graves.

Assim, obrigatoriamente:
 » Mandar efetuar trabalhos de manutenção apenas por pessoal especializado.

 »  Observar a boa ordem e limpeza no local de montagem! Componentes e 
ferramentas soltos e não guardados são fontes de perigo.

 » Em todos os trabalhos têm de ser utilizadas luvas de proteção!

9.2 Conservação e manutenção

No interesse de uma operacionalidade permanente, as medidas seguintes são obrigatoriamente 
necessárias:

•  Após cada utilização, no entanto, no mínimo, uma vez por ano, o equipamento e as 
peças acessórios têm de ser sujeito a uma inspeção visual.  
Neste contexto, deve-se observar especialmente as pontas do expansor, 
articulações, facas, caixas bem como as vedações da tampa da bateria.

•  Em cada três anos ou no caso de dúvidas sobre a segurança e fiabilidade 
do equipamento, tem de ser efetuada adicionalmente um teste de funcionamento 
e de carga (conforme os princípios DGUV 305-002 as diretrizes específicas o pais).

•  Após cada utilização, a lubrificação das peças móveis e cavilhas tem de ser 
controlada e, se necessário, lubrificada por pulverização de uma massa adequada. 
Neste contexto, deve-se observar especialmente a ranhura de lubrificação prevista 
para o efeito nos expansores, bem como o copo de lubrificação nos cortadores. 

•  Em cada 10 anos recomendamos uma mudança completa do óleo hidráulico por 
parte do nosso serviço de assistência de fábrica, para manter o pleno desempenho.
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ATENÇÃO!
 Antes de todos os trabalhos de manutenção, o equipamento tem de ser 
limpo de todas as sujidades, para que não entre qualquer sujidade no 
sistema hidráulico. A limpeza pode ser efetuada com um detergente 
comercial corrente.

 

9.3 Manutenção após operação em humidade  

• Após a operação em humidade, o equipamento tem de ser seco.

• As partes brunidas (cavilhas, facas e palas) têm de ser lubrificadas com massa.

9.4 Manutenção após utilização submersa 

•  No caso de sujidades, lavar o equipamento com água limpa abundante, para limpá-
lo de lodos, lamas, algas, água salina ou outras sujidades. 

•  Após a operação submersa ou em humidade, deixar escorregar a água da parte 
dianteira do equipamento. De seguida, o equipamento tem de ser seco.

•  Controlo da vedação da tampa da bateria e da caixa. No caso de penetração de 
água na tampa da bateria - entrar em contacto com o seu parceiro de assistência.

• As partes brunidas (cavilhas, facas e palas) têm de ser lubrificadas com massa.

•  Por princípio, o equipamento fica operacional após uma utilização submersa. Na 
próxima assistência, informe o seu parceiro de assistência que o equipamento 
estava em utilização submersa. 

•  Após utilização em efluentes e/ou água salina recomendamos entrar em contacto 
com um parceiro de assistência WEBER para a limpeza cuidadosa do equipamento. 

9.5 Plano de manutenção

Para um plano de manutenção exato, com intervalos, regulamentos e certificados de verificação 
, consultar DGUV, princípio 305-002, item 18 (equipamentos de resgate de acionamento 
hidráulico).

ATENÇÃO!
Em caso de problemas com a manutenção da unidade, o nosso 
O serviço ao cliente está à sua disposição (ver capítulo 1.6).



10 Falhas 
 
Equipamentos combinados + cortadores:

Falha Causa possível Resolução

O equipamento não tem o 
desempenho todo

O balancim não foi premido 
completamente para o lado

Premir o balancim completamente 
para o lado

Sob carga, o equipamento combinado 
mostra um movimento invertido

Válvula de retenção defeituosa
Mandar verificar o equipamento no 
serviço de assistência autorizado.

Facas soltas e não fecham ao corte
Fixação da faca indevida na cabeça de 
tesoura

Reparação por uma oficina 
especializada

Abertura de boca das facas abaixo do 
valor nominal

Desajuste da cabeça de tesoura
Reparação por uma oficina 
especializada

Amplitude de abertura do 
equipamento combinado abaixo do 
valor nominal

Desajuste da cabeça de tesoura
Reparação por uma oficina 
especializada

Estabelecimento de pressão apesar 
de movimento (abrir-fechar) sem carga

Porca sextavada/cavilha central 
apertada demasiado

Reparação por uma oficina 
especializada

Quebras nas lâminas de facas
Danificação das facas, p. ex., devido 
ao corte de materiais altamente 
resistentes

Retificável até aprox. 2 mm (consultar 
as instruções de reparação), caso 
contrário, mudar

Fissuras na faca
Danificação das facas, p. ex., devido 
ao corte de materiais altamente 
resistentes

Mandar substituir as facas no serviço 
de assistência autorizado

O equipamento de resgate não 
funciona

Bateria está vazia
Inserir a bateria no carregador. As 
indicações da bateria e do carregador 
informam sobre o estado da bateria

Penetração de água na tampa da 
bateria para utilização submersa 

Vedação de junta tórica defeituosa 
ou suja

Mudança e lubrificação da vedação de 
junta tórica
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Cilindros de resgate:

Falha Causa possível Resolução

O equipamento não tem o desempenho 
todo

O balancim não foi premido 
completamente para o lado

Premir o balancim completamente 
para o lado

Sob carga, o cilindro mostra um 
movimento invertido

Válvula de retenção defeituosa
Mandar verificar o equipamento no 
serviço de assistência autorizado

O equipamento de resgate não 
funciona

Bateria está vazia
Inserir a bateria no carregador. As 
indicações da bateria e do carregador 
informam sobre o estado da bateria

Expansores:

Falha Causa possível Resolução

O equipamento não tem o desempenho 
todo

O balancim não foi premido 
completamente para o lado

Premir o balancim completamente 
para o lado

Sob carga, os expansores mostram um 
movimento invertido

Válvula de retenção defeituosa
Mandar verificar o equipamento no 
serviço de assistência autorizado

O equipamento de resgate não 
funciona

Bateria está vazia
Inserir a bateria no carregador. As 
indicações da bateria e do carregador 
informam sobre o estado da bateria



11 Colocação fora de serviço/reciclagem

Após decorrida a vida útil, o equipamento tem de ser eliminado devidamente. No entanto, 
peças individuais ainda podem ser utilizadas.

O óleo hidráulico tem de ser drenado e captado completamente. Observe que o óleo hidráulico 
tem de ser eliminado em separado!

Para a eliminação de todas as peça do equipamento e materiais de embalagem são válidas as 
condições de eliminação específicas do local.

Não deite ferramentas elétricas no lixo doméstico! De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/
CE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a sua implementação na legislação 
nacional, as ferramentas elétricas usadas devem ser recolhidas separadamente e recicladas de 
uma forma ambientalmente correta.

NOTA! 
Para a eliminação do seu equipamento, pergunte o seu fornecedor.
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12 Declaração de conformidade CE

WEBER-HYDRAULIK GMBH 
Emil Weber Platz 1, A-4460 Losenstein, Austria 

 
 

 DECLARATION OF CONFORMITY 
according to Directive 2006/42/EC 

 
Herewith we declare, that our "Hydraulic rescue Equipment" 
 
SPREADERS SP 44 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE 
 
CUTTERS/COMBI-TOOLS RSC 170 (PLUS) S-FORCE, RSC 180 (PLUS) S-FORCE,  

RSC 200 (PLUS) S-FORCE, RSC F7 S-FORCE 
 RIT-TOOL S-FORCE, SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, 

SPS 370 MK2 S-FORCE, SPS 400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE 
 
RAMS RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-11170 RZT 2-1360, S-FORCE, 
 RZT 2-1500 S-FORCE 
 
POWERSUPPLY Battery 5,5 Ah, Battery 8,0 Ah, Battery 12,0 Ah  
 Battery charger’s (tested by sub supplier- see separate CE- certificate’s) 
 
ACCESSORIES  and accessories to all tools 
 
meets the relevant basic safety and health requirements of the Directive 
EC-MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EC   
EC-LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EC 
EC-ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU  
EC-DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU 
EC-RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU 
 
For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the directives, the 
following standards and or technical specifications has been respected: 
 
EN 13204 : 2016  EN 61000-6-1: 2019   EN ISO 13857 : 2019 
NFPA 1936 : 2020  EN 61000-6-2: 2019  EN ISO 12100 : 2010 
DIN 14751-4: 2011-04  EN 61000-6-3: 2006 + A1:2010 EN ISO 13849-1 : 2008 
EN 61508-1: 2011  EN 61000-6-4: 2019  IEC 82079-1 : 2021 
IEC 62443: 2020  EN60529 : 1991 + A1:2000 + A2:2014 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  ETSI EN 301 489-52 V1.1.0ETSI EN 
301 893 V2.1.1:2017-05  ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017-03 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2019-1 
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07 ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017-06 
 
The tools are tested according to EN 13204:2016 and NFPA 1936:2020 
Authorised person to compile the technical file(s): Josef Eder Head of Development 
 
 
 

 
Losenstein, 20.10.2022 

 
 

 
i.V. Patrick Allinger                           i. V. Josef Eder 
(Product Manager)            (Head of Development) 



WEBER-HYDRAULIK GMBH 
Emil Weber Platz 1, A-4460 Losenstein, Austria 

Weber Rescue UK Ltd 
Unit 10 First Avenue, Bluebridge Industrial Estate Halstead CO9 2EX 

 
 

 DECLARATION OF CONFORMITY 
according to Directive 2006/42/EC and  

 
Herewith we declare, that our "Hydraulic rescue Equipment" 
 
SPREADERS SP 44 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE 
 
CUTTERS/COMBI-TOOLS RSC 170 (PLUS) S-FORCE, RSC 180 (PLUS) S-FORCE,  

RSC 200 (PLUS) S-FORCE, RSC F7 S-FORCE 
 RIT-TOOL S-FORCE, SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, 

SPS 370 MK2 S-FORCE, SPS 400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE 
 
RAMS RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-1170 S-FORCE, RZT 2-1360 S-FORCE,  
 RZT 2-1500 S-FORCE 
 
POWERSUPPLY Battery 5,5 Ah, Battery 8,0 Ah, Battery 12,0 Ah  
 Battery charger’s (tested by sub supplier- see separate CE- certificate’s) 
 
ACCESSORIES  and accessories to all tools 
 
meets the relevant basic safety and health requirements of the Directive 
EC-MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EC   
EC-LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EC 
EC-ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU  
EC-DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU 
EC-RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU 
 
For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the directives, the 
following standards and or technical specifications has been respected: 
 
EN 13204 : 2016  EN 61000-6-1: 2019   EN ISO 13857 : 2019 
NFPA 1936 : 2020  EN 61000-6-2: 2019  EN ISO 12100 : 2010 
DIN 14751-4: 2011-04  EN 61000-6-3: 2006 + A1:2010 EN ISO 13849-1 : 2008 
EN 61508-1: 2011  EN 61000-6-4: 2019  IEC 82079-1 : 2021 
IEC 62443: 2020  EN60529 : 1991 + A1:2000 + A2:2014 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 
ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017-05 ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017-03 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2019-1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07 ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017-06 
 
The tools are tested according to EN 13204:2016 and NFPA 1936:2020 
Authorised person to compile the technical file(s): Doug Tokley – General Manager Weber Rescue UK 
 
 
 

Losenstein, 20.10.2022 
 

          i.V. Patrick Allinger                    i. V. Josef Eder 
         (Product Manager)    (Head of Development) 
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Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270
Fax       +49 7135 71-10396

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-120
Fax       +43 7255 6237-12461

www.weber-rescue.com


