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TACTICAL TOOLS

Equipamento especial para  
utilização tática
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TACTICAL TOOLS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS

Operações especiais requerem equipamento especial! 

As situações operacionais de risco de vida contra o crime organizado e o terrorismo internacional levam rapidamente 
os serviços de emergência e o seu equipamento ao limite. A polícia e os forças armadas são obrigados a atuar 
da melhor forma possível todos os dias. As ferramentas convencionais de resposta podem abrandar a prontidão 
operacional uma vez que requerem frequentemente formação e manutenção intensiva, são pesadas e complexas. 
A entrada numa propriedade é normalmente o primeiro risco elevado para os oficiais em serviço!

 
A WEBER RESCUE SYSTEMS assumiu este problema e desenvolveu soluções com a série TACTICAL TOOLS, de modo 
a aumentar a prontidão operacional e, ao mesmo tempo, minimizar o perigo para a vida dos membros dos serviços 
de emergência. A sua utilização é fácil e, acima de tudo, silenciosa, de rápida disponibilidade e, se necessário, de uso 
secreto. Estas são as principais características da nova linha de produtos, que inclui aparelhos combinados, abre-
portas hidráulicos de abertura de portas e ferramentas clássicas de trituração, tais como ferramentas Halligan e bate-
estacas. 

Os nossos serviços de emergência comprometeram-se connosco! Na WEBER RESCUE SYSTEMS sentimo-nos 
obrigados a fornecer o melhor equipamento possível com vista a assegurar o sucesso da missão, mas sobretudo 
a saúde dos homens e das mulheres que dão o seu melhor todos os dias.

Precisade mais ajuda? Contacte-nosem www.weber-rescue.com.

Faça a leitura do código 
QR e descubra mais!
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215 mm

AC140H-13,3

1H-2H-3H-4H-5H

A6-B7-C6-D7-E7-F3

13.3 kg

1093377

RIT-TOOL E-FORCE3

Aparelho combinado flexível alimentado por bateria para unidades 
de intervenção rápida e para abertura rápida da porta

• Pontas substituíveis de acordo com a aplicação, por ex., para 
fracionamento de portas e janelas, corte de barras de aço 
redondas e correntes, elevação de cargas, puxão de obstáculos, 
abertura de veículos, etc.

• Forças de corte e de expansão extremamente elevadas
• Móvel e flexível devido ao acionamento a pilhas
• Baixo peso devido aos materiais mais modernos
• Possível puxar devido a aparelhos de extração opcionais
• Por definição é vendido sem bateria e pontas
• Composição livre do conjunto

Amplitude de abertura

Classificação EN

Potência de corte EN (EN 13204)

Classe de corte NFPA

Peso (operacional)

N.º de peça 



215 mm

BK25/280G-11,1

1H-2G-3G-4H-5G

A6-B7-C6-D7-E7-F3

11.1 kg

1100441

0.71 kg 1050616

0.94 kg 1096859

1.22 kg 1051896

13.8 kg 2819139

1.3 kg 2836033

7.8 kg 1094618BLK

APARELHOS COMBINADOS

Peso N.º de peça

Ponta do expansor (necessário 2 unidades)

Ponta do abre portas (necessário 2 unidades)

Ponta especial (necessário 2 unidades)

Conjunto de corrente

Aparelho de extração (necessário 2 unidades)

Cilindro de resgate mecânico 
RZM CRT Black Edition

ACESSÓRIOS E PONTAS

RIT-TOOL HANDVARIO

Aparelho de extração
N.º de peça 2836033

Conjunto de corrente
N.º de peça 2819139

Ponta do expansor
N.º de peça 1050616

Ponta do abre portas
N.º de peça 1096859 

Ponta especial
N.º de peça 1051896 

Amplitude de abertura

Classificação EN

Potência de corte EN (EN 13204)

Classe de corte NFPA

Peso

N.º de peça 

Aparelho combinado de comando totalmente manual para grupos de 
intervenção rápida

• Trabalho silencioso devido à operação manual
• Utilização flexível graças às pontas substituíveis s e a uma vasta 

gama de acessórios
• Adequado para fracionamento de portas e janelas, corte de barras 

de aço redondas e correntes, grelhas, elevação de cargas, puxão de 
obstáculos, abertura de veículos, etc. 

• Requer pouco espaço e pode ser facilmente utilizado em todo o 
lado

• Submergível até 25 m
• Composição livre do conjunto
• Lâminas leves forjadas e de alta resistência para melhor potência 

de corte
• Facas serrilhadas para materiais sólidos
• A cabeça pode ser rodada em 360°, para um trabalho ideal
• Pressão nominal 630 bar

RZM CRT Black Edition 
N.º de peça 1094618 BLK 
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735 mm

55 - 501 kN

144 kN

620 mm

 70 kN

AS55/735-20,7

20.7 kg

1091736

SP 54 AS E-FORCE3

Amplitude de expansão

Força de espalhamento (na área de trabalho)

Força de esmagamento máx.

Amplitude de tração

Força de tração máx.

Classificação EN

Peso (operacional)

N.º de peça 

Expansor a pilhas de última geração

• Para utilização variada, por exemplo, em edifícios e no campo
• A amplitude de abertura do expansor combinada com as pontas do 

abre portaspágina 7) permite o afastamento imediato de objetos 
pesados atrás de portas

• Pontas dentadas no interior e exterior para maior aderência
• Pega circunferencial para um manuseamento e manipulação mais 

simples

Pega circunferencial  
para uma manipulação 
simples

Modelo 
extremamente 
leve e estreito 
para um 
manuseamento 
ainda melhor

Pontas do expansor
dentadas no interior 
e exterior para evitar 
deslizamento – para ainda 
maior aderência

A NOVA GERAÇÃO DE EXPANSOR



864 x 304 x 165 mm

2.6 kg

1100364

1.29 kg

1100623

1122 x 409 x 356 mm

12.5 kg

1088016

Ponta de abre portas para mais funcionalidade e possibilidades de 
aplicação alargadas

• Adequado para todos os expansor WEBER RESCUE com pontas 
removíveis

• Cavilhas presas garfo de montagem para uma instalação fácil e 
rápida

• Design inovador com dentadas complementares
• Não disponível como conjunto - são necessárias 2 pontas por 

equipamento

EXPANSOR E ACESSÓRIOS | SOLUÇÕES DE TRANSPORTE

TRABALHO DE TRANSPORTEE-FORCE

Caixa resistente PELI 1740 para transporte e armazenamento de 
dispositivos de resgate E-FORCE

• Com aplicação de espuma adaptada 
• Adequado para o transporte aéreo devido a uma válvula de 

equalização de pressão totalmente automática   
• Adequado para RIT-Tool- E-FORCE3 

RIT UTILIZAÇÃO COMO MOCHILA 

Dimensão

Peso

N.º de peça 

Peso

N.º de peça 

Dimensão

Peso

N.º de peça 

Para fácil transporte às costas de dispositivos sem fio E-FORCE                    
e aparelhos combinados Handvario

• Fechos de engate reguláveis para rápida montagem e desmontagem
•  Liberdade de movimento da cabeça ao usar capacete
• Dois bolsos oferecem espaço adicional para baterias, pontas e 

outros acessórios
• A distribuição adequada do peso garante o melhor conforto 

possível,mesmo em percursos mais longos
• Material resistente e duradouro (Cordura nylon com revestimento 

impermeável)
• Adequado para RIT-Tool, RIT-Tool Handvario e Handvario  

SPS 270 H

PONTA DO ABRE PORTAS PARA ESPALHADOR
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3.3 kg 1099556

3.3 kg 1099835

1.2 kg 1099974

11.4 kg 1100718

CONJUNTO DE ABRE PORTAS DO 105 

Conjunto de abre portas para fracionamento rápido e silencioso de portas e elevação de cargas

• Consiste de bomba de mão, mangueira, abre portas e mala
• Abre portas ultra-leve DO 105 com acoplamento rotativo de 360° para um manuseamento mais fácil
• Bomba de mão manual ultra-leve EPH 0203 com pressão nominal de 570 bar
• Caixa robusta e impermeável com válvula de equalização de pressão integrada no tamanho padrão 

Eurobox 600 x 400 x 223 mm incl. revestimento para proteger todo o equipamento
• Mini cortador C 45-9 disponível como acessório opcional (divisória preparada na caixa)

Incluído no conjunto: Peso N.º de peça

Abre portas DO 105 

Bomba de mão EPH 0203

2 m de mangueira preta com sistema de acoplamento rápido SKS 

Conjunto completo incluindo caixa



0.3 l

1.8 cm3

570 bar

3.3 kg

1099835

225 mm

330 mm

40 kN (bei 570 bar)

49 kN  (bei 700 bar)

3.3 kg

1099556

 267 x 66 x 88 mm

45 mm

18 mm (at 370 bar)
20 mm (at 700 bar)

3.9 kg

1070758

Comprimento inicial

Comprimento final

Capacidade de elevação máx. 

Capacidade de elevação máx.

Peso

N.º de peça 

ABRE PORTAS DO 105

Abertura rápida de portas com mecanismo de fecho simples

• Em combinação com ferramentas como, por ex., a ferramenta Halligan
• Funcionamento silencioso com bomba de mão
• Baixo peso
• Sistema hidráulico de ação simples
• Garra otimizada para uma forte aderência à abertura da porta

BOMBA DE MÃO EPH 0203

Volume útil de óleo

Taxa de fluxo por curso

Pressão nominal

Peso

N.º de peça 

Bomba de mão ultra-leve 

Para utilização e combinação com equipamentos de ação simples, tais 
como DO 105, DO 120 e C 45-9.

ENTRADA FORÇADA E ABERTURA DE PORTAS

MINI TESOURA C 45-9

Mini tesoura de ação simples para utilização nos espaços mais limitados 

• Para corte de tubos, grelhas, varas, etc.
• Modelo muito pequeno
• Manuseamento fácil devido ao baixo peso e forma compacta

Dimensões (L x B x H)

Amplitude de abertura

Material redondo

Peso

N.º de peça
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278 mm

398 mm

90.7 kN (at 570 bar)

114.5 kN (at 700 bar)

7.1 kg

1075922

140 mm

12.9 kg

1078140

ABRE PORTAS DO 140 E-FORCE2

Comprimento inicial

Peso (operacional)

Nº. de peça 

Comprimento inicial

Comprimento final

Capacidade de elevação máx.

Capacidade de elevação máx.

Peso

N.º de peça 

O aumento da capacidade de elevação permite a abertura rápida de 
portas com mecanismos de fecho complexos

• Em combinação com ferramentas como, por ex., a ferramenta Halligan
• Funcionamento silencioso com bomba de mão
• Sistema hidráulico de ação simples

ABRE PORTAS DO 120

Sistema de dupla ação especialmente desenvolvido para aplicações 
especiais

• Fracionamento rápido e eficaz das portas
• Portas metálicas de vários fechos e portas de segurança não são 

apresentam qualquer obstáculo
• Modelo sem fios (bateria não incluída na entrega)



33.5 kg

1087806

ARÍETE

Peso

Nº. de peça 

Equipamento especial para rápido fracionamento de portas 

• Tecnologia Power-Shot para uma eficácia mais elevada
• Reduz o efeito de ricochete em 90 %
• Acessórios substituíveis (padrão, ponta, hexágono)
• Numa mala de transporte prática com rodas

ENTRADA FORÇADA E ABERTURA DE PORTAS
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700 bar

2.5 l

2.3 l

11.2 kg

1081828BLK

61 mm

248 kN

9.3 kg

1822861

61 mm

248 kN

12.7 kg

1077812

CUNHA HIDRÁULICA SPK 250

Cunha Hidráulica

• Cria abertura inicial para bolsas de elevação em pequenos espaços
• Altura de inserção de apenas 8 mm
• Chapa de expansão especialmente endurecida

altura máxima de propagação

Amplitude de expansão máx.

Força de espalhamento máx.

N.º de peça 

Expansor hidráulico em forma de cunha

• Cria abertura inicial para bolsas de elevação em pequenos espaços
• Chapa de expansão especialmente endurecida
• Modelo sem fios (bateria não incluída na entrega)

EXPANSÃO DE CUNHA SPK 250 E-FORCE2

altura máxima de propagação

Amplitude de expansão máx.

Força de espalhamento máx.

N.º de peça 

AKKUPAC ECO

Conjunto de alimentação hidráulico extremamente leve, com 
possibilidade de utilização como mochila

• Alças largas e confortáveis, para uma adaptação segura
• Com possibilidade de ligação de duas baterias
• Baterias não incluídas
• Mangueira de 1,2 m permitindo grande liberdade de movimento
• Funcionalmente aplicável através da utilização do acoplamento 

Single

Pressão nominal

Volume de óleo

Volume útil

Peso (operacional)

N.º de peça 



25 mm

10.5 kg

1088176

 25 mm

9.9 kg

1082519

Amplitude de abertura

Peso

N.º de peça  

TESOURA S 25-20

Tesoura compacta e versátil

• Encaixes de metal duro amovíveis para cortar fechaduras, 
correntes, etc.

• Para o corte de barras metálicas e reforços
• Possível de operar com uma só mão

Amplitude de abertura

Peso (operacional)

N.º de peça  

Tesoura compacta e versátil

• Encaixes de metal duro amovíveis para cortar fechaduras, 
correntes, etc.

• Para o corte de barras metálicas e reforços
• Possível de operar com uma só mão
• Modelo sem fios (bateria não incluída na entrega)

TESOURA S 25-20 E-FORCE2

ELEVAÇÃO E CORTE
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Gewicht Teile-Nr.

4.5 kg 1089461RIT

4.5 kg 1089461

5.0 kg 1089641

4.5 kg 1089642

5.0 kg 1089643

930 x 220 x 160 mm

8.3 kg

1081981

0.14 kg

WRS1076

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE DEMOLIÇÃO

Dimensões (L x B x H)

Peso

N.º de peça

Combinação de ferramenta de impacto e ferramenta Halligan de 
770 mm

• Machado com um cabo resistente e leve feito de fibra de vidro 
e cabeça plana para complementar a ferramenta Halligan, por 
exemplo, ao abrir portas

• Pode ser utilizado para cravar a ferramenta Halligan ou como 
cunha para manter a abertura de uma fenda criada

• Cabo resistente e extra leve em fibra de vidro
• Ferramenta Halligan com garra de alavanca
• Fita de velcro para interligações e transporte incluída no conjunto

CUNHA DE IMPACTO

Peso

N.º de peça 

Tipo Peso N.º de peça

Garra de elevação de 770 mm em preto

Garra de elevação de 770 mm

Garra de elevação de 920 mm

Garra de corte de 770 mm

Garra de corte de 920 mm

FERRAMENTA HALLIGAN
Ferramenta versátil de demolição e de alavanca

• Modelo muito simples e leve
• Lâminas estreitas e curvas para fracionamento fácil de portas e janelas
• Pega extremamente antiderrapante
• Superfície de impacto complementar a garra da alavanca para 

espaços confinados 
• Superfície galvanizada para vida útil longa

Cunha de impacto para abrir portas ou para segurança nos espaços

• Superfície curvada para melhor aderência ao espaço
• Extremamente leve, apenas 140 g por cunha
• Incluindo orifício para fixação ao mandril das ferramentas Halligan
• Cunha única ou conjunto de 2 em alumínio anodizado 
• (resistente e leve)



0.9 kg

1095126

1.5 kg 8114161

0.06 kg 8027676

0.12 kg 8032858

0.2 kg

1100782

BROCAS ESCALONADAS

Peso

N.º de peça 

Brocas escalonadas de Alta performance para metal de MILWAUKEE

• Especialmente adequado para criar pontos de partida para cintos 
tensores no veículo acidentado

• 14 escalas de 6 a 35 milímetros de diâmetro
• Longa vida útil e geometria especial para um trabalho fácil
• Adequado para todos os berbequins (diâmetro de eixo de 10 mm)

GLAS-EX E PUNÇÃO DE MOLA

Peso N.º de peça 

Quebra vidros (Glass-Ex)

Punção de mola

Lâmina de substituição

Conjunto de aparelho de serra manual GLAS-EX e punção de mola 

• Aparelho de serra manual para serrar vidro laminado colado (VSG)
• Punção de mola para a remoção segura do vidro de segurança 

temperado (ESG), também disponível individualmente
• Acessórios: Lâmina de substituição

Para remoção de placas de vidro laminado  

• Para remoção rápida de vidro laminado (até 10 mm de espessura)
• Adequado para todos os berbequins (diâmetro de eixo de 10 mm)
• Muito flexível para corte em curvas apertadas
• A maior parte do vidro é impulsionada para fora
• Devido à lâmina curta e ao curso reduzido, também são possíveis 

cortes diretamente acima do painel de instrumentos

Peso

N.º de peça 

GLAS-EX TURBO

EQUIPAMENTO ADICIONAL
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225 x 75 x 80 mm 0.7 kg 3191796

225 x 150 x 80 mm 1.3 kg 3191800

1078478

1078476
1078477

200 x 100 cm

2.85 kg

1102507

LÂMINAS DE SERRA SABRE EXTRICATION

N.º de peça

Lâminas serra CONJUNTO DESENCARCERAMENTO  
com estojo de enrolar 
4 lâminas de serra 150 mm/dentes de carboneto
6 lâminas de serra 230 mm/dentes de carboneto
Lâmina de serra 150 mm
Lâmina de serra 230 mm

Lâminas de serra especiais com dentes em carboneto para aços de 
alta resistência

• Corpo da lâmina reforçado contra quebras e para menos vibração
• Revestimento Perma-Shield para menor desenvolvimento de calor
• Adequado para quase todas as serras sabre comuns

Dimensões

Peso

N.º de peça 

STAB-FIX

Dimensões (L x B x H) Peso N.º de peça

Cunha 75

Cunha 150

Elementos de PE reciclado para subestruturas variáveis para manter 
os espaços s abertos 

• Feito de plástico reciclado (PE)
• Duradouro e livre de rebarbas
• Resistente a óleo e produtos químicos
• Carga admissível até 110 kg/cm²
• Sem escorregar devido à forma da pirâmide

Cobertura de proteção preta para proteger as pessoas e os cães de 
serviço de arestas afiadas e lascas

• Material: CORDURA, interior de velo de poliéster Drenotex®
• Material exterior repelente à água e resistente à abrasão
• Material interior resistente a cortes
• Embalado em mala de transporte

PROTECÇÃO NEGRA APAGADA



1.04 kg 1075189

0.2 kg 1056921

0.1 kg 1056920

1.0 kg 1060423

0.8 kg
0.8 kg

1054099
1054097

4.0 kg
5.0 kg

1060422
1060426

0.4 kg 1080657

0.3 kg 1078259

0.1 kg 1078261

7.0 kg 1084044

ACESSÓRIOS SEM FIOS

Peso N.º de peça

Baterias de substituição 28 V 5,0 Ah 
da MILWAUKEE

Bolsa de baterias para uma bateria 
(sem cinto)

Cinto para bolsa de bateria

Carregador para veículo

Carregador 110 V para 1 bateria
Carregador 230 V para 1 bateria

Alimentação permanente
Adaptador de alimentação 230 V
Adaptador de alimentação 110 V

Conjunto de alça para transporte 
(1 alça de transporte + 1 cinta de 
fixação) para equipamentos E-FORCE

Alça para transporte

Cinta de fixação

Iluminação sem fios
RESCUELIGHT LED 28 V

EQUIPAMENTO ADICIONAL
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1 9.5 mm 
3/8 in

6.4 x 13.7 mm
1/4 x 1/2 in 3/8 in 17.3 x 2.2 mm

0.68 x 2.20 in
12.7 x 1.5 mm
1/2 x 0.06 in

12.7 x 3.2 mm
1/2 x 1/8 in

25 x 50 x 1.7 mm
1 x 2 x 0.065 in

2 12.7 mm
1/2 in

6.4 x 25,4 mm
1/4 x 1 in 3/4 in 26.5 x 2.8 mm

1.05 x 0.11 in
19.1 x 1.5 mm
1 3/4 x 0.06 in

25.4 x 3.2 mm
1 x 1/8 in

25 x 50 x 2.1 mm
1 x 2 x 0.083 in

3 15.8 mm
5/8 in

6.4 x 50.8 mm
1/4 x 2 in 1 in 33.5 x 3.3 mm

1.32 x 0.13 in
25.4 x 2.0 mm
1 x 0.08 in

31.7 x 4.8 mm
1 1/4 x 3/16 in

25 x 50 x 3.04 mm
1 x 2 x 0.120 in

4 19.1 mm
3/4 in

6.4 x 76.2 mm
1/4 x 3 in 1 1/4 in 42.2 x 3.2 mm

1.66 x 0.14 in
31.7 x 3.0 mm
1 1/4 x 0,12 in

38.1 x 4.8 mm
1 1/2 x 3/16 in

50 x 76 x 3.178 mm
2 x 3 x 0.125 in

5 22.2 mm
7/8 in

6.4 x 101.6 mm
1/4 x 4 in 1 1/2 in 48.3 x 3.2 mm

1.90 x 0.15 in
38.1 x 3.0 mm
1 1/2 x 0.12 in

38.1 x 6.35 mm
1 1/2 x   1/4 in

50 x 76 x 4.78 mm
2 x 3 x 0.125 in

6 25.4 mm
1 in

9.5 x 76.2 mm
3/8 x 3 in 2 in 60.5 x 3.8 mm

2.38 x 0.15 in
44.5 x 3.0 mm
13/4 x 0.12 in

44.5 x 6.35 mm
1 3/4 x 1/4 in

50 x 101 x 4.78 mm
2 x 4 x 0.188 in

7 31.8 mm
1 1/4 in

9.5 x 101.6 mm
3/8 x 4 in 2 1/2 in 73.2 x 5.1 mm

2.88 x 0.2 in
50.8 x 3.8 mm
2 x 0.15 in

38.1 x 9.5 mm
1 1/2 x 3/8 in

50 x 101 x 6.4 mm
2 x 4 x 0.250 in

8 38.1 mm
1 1/2 in

9.5 x 127 mm
3/8 x 5 in 3 in 88.9 x 5.6 mm

3.50 x 0.22 in
63.5 x 4.8 mm
2 1/4 x 0.19 in

50.8 x 9.5 mm
2 x 3/8 x in

9 44.5 mm
1 3/4 in

9.5 x 152.4 mm
3/8 x 6 in 3 1/2 in 101.6 x 5.8 mm

4.00 x 0.23 in
76.2 x 4.8 mm
3 x 0.19 in

63.5 x 9.5 mm
2 1/2 x 3/8 in

CLASSES DE CORTE EN

CLASSES DE CORTE NFPA

INFORMAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DO PRODUTO

Tipo de perfil 1 Material redondo 2 Material plano 3 Tubo redondo 4 Tubo quadrado 5 Tubo retangular

Categoria /  
Secção Diâmetro Espessura x Largura Diâmetro externo x Espessura da 

parede
Dimensão x Espes-
sura da parede

Dimensão x Espes-
sura da parede

A 14 mm 30 x 5 mm 21,3 x 2,3 mm – –

B 16 mm 40 x 5 mm 26,4 x 2,3 mm – –

C 18 mm 50 x 5 mm 33,7 x 2,6 mm 35 x 3 mm –

D 20 mm 60 x 5 mm 42,6 x 2,6 mm 40 x 4 mm 50 x 25 x 2,5 mm

E 22 mm 80 x 8 mm 48,3 x 2,9 mm 45 x 4 mm 50 x 30 x 3,0 mm

F 24 mm 80 x 10 mm 60,3 x 2,9 mm 50 x 4 mm 60 x 40 x 3,0 mm

G 26 mm 100 x 10 mm 76,1 x 3,2 mm 55 x 4 mm 80 x 40 x 3,0 mm

H 28 mm 110 x 10 mm 76,1 x 4,0 mm 60 x 4 mm 80 x 40 x 4,0 mm

I 32 mm 120 x 10 mm 88,9 x 4,0 mm 60 x 5 mm 80 x 40 x 5,0 mm

J 36 mm 130 x 10 mm 88,9 x 5,0 mm 70 x 4 mm 100 x 50 x 4,0 mm

K 40 mm 140 x 10 mm 101,6 x 4,0 mm 70 x 5 mm 100 x 50 x 5,0 mm

Material-
Categoria

A Barras de 
aço redondas

B Barras de 
aço planas C Tubos redondos D Tubos retangu-

lares
E Cantoneiras de 
ferro F Tubo rectangular

Material de acordo com a norma NFPA 1936

Nível de 
potência Diâmetro Espessura x 

Largura
Tamanho 
nomina

Diâmetro externo x 
Espessura da parede

Dimensão x Espes-
sura da parede

Medida do ângulo x 
Espessura da parede

Dimensión x grosor 
de la pared



INFORMAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DO PRODUTO



@weberrescue

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com
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