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LINHA FERRAMENTAS BOMBEIROS

DESCRIÇÃO
Machado de bombeiro tipo Pickhead com punho de nogueira americana curvo 
de 36” (914mm), perfeito para o estilo tradicional.

Corte de ponta em uma extremidade e uma palheta projetada para penetrar, na outra. 
Usado em todos os tipos de aplicações de combate a incêndio, corte, golpe, entrada 
forçada, batente de porta etc.

APLICAÇÃO

• Extremidade de corte, aproximadamente 5” (127mm) de comprimento.
• Cabeça da Ferramenta em aço forjado.
• Corpo totalmente polido, extremidade de corte afiada a mão.
• Os padrões ANSI exigem dureza de bit de Rc 45-60, pelo menos ½ polegada 
  de volta da extremidade de corte.
• Corpo revestido com esmalte vermelho do corpo de bombeiros 
  e as arestas de corte em verniz claro para impedir a ferrugem.
• Alça de nogueira americana de 36”. A seção do olho é seca abaixo de 10% 
  de umidade para minimizar o encolhimento e ajudar a evitar o afrouxamento.
• A cabeça do machado é encaixada hidraulicamente no punho e presa com uma   
  cunha de alumínio serrilhada. A forma serrilhada melhora a mordida e a escolha 
  de alumínio do material é por ser forte, leve e não altera o tamanho com o conteúdo  
  de umidade.
• O detalhe interior do olho é cônico e permite uma forte ligação mecânica.    
   Aproximadamente 1/2” do comprimento total do manípulo é removido durante 
   a montagem. AOL é nominal.
• Este produto atende ou excede o ASME B107.400-2008.
• Produzido nos Estados Unidos.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MACHADO PARA BOMBEIRO PICKHEAD
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• Cabeça da Ferramenta em aço forjado.
• Corpo totalmente polido, extremidade de corte afiada a mão.
• Corpo revestido com esmalte vermelho do corpo de bombeiros e as arestas
   de corte em verniz claro para impedir a ferrugem.
• Alça de nogueira americana de 36”. A seção do olho é seca abaixo de 10%
  de umidade para minimizar o encolhimento e ajudar a evitar o afrouxamento.

MATERIAL DE FABRICAÇÃO
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