
Características Técnicas  

▪ Impermeável - IP 67  

▪ Resistente a água e poeira (imersão 

até 1 m) 

▪ Cor: preto  

▪ Peso: 13 kg 

▪ Material: polipropileno resistente ao 

impacto  

▪ Dimensões interiores: L 800 x W 370 x H 

158 mm 

▪ Dimensões exteriores: L 850 x W 440 x H 

140 mm 

▪ Altura: 95 (mala) + 45 (tampa) mm 

▪ Juntas estanques 

▪ Resistente a temperaturas extremas: - 

30 °C a 90 °C 

▪ Válvula de descompressão automática 

para transporte de alta altitude 

▪ Fácil sistema de abertura de alavanca 

dupla 

▪ Cantos reforçados para uma melhor 

resistência ao impacto 

▪ Pega dobrável com dobradiças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresenta 

Malas Posto 
Comando 

Esta mala permite ao comandante 

operacional ter um dispositivo de 

comando móvel no local de um incidente. 

A mala é personalizável e contém todas as 

ferramentas necessárias para o comando 

operacional. Solução eficiente para lidar 

com uma situação de emergência: 

incêndio, incidente grave, terrorismo, etc…
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O sistema inclui um tripé de elevada 

robustez, com as seguintes características:  

• Fabricado em alumínio;  

• Peso 4,5 Kgs;  

• Base para fixação à mala robustecida;  

• Em modo operacional, o sistema pode ser 

regulado assumindo diferentes alturas de 

operação 

• Alça de transporte;  

• Sistema de fecho rápido 

• Sistema de ligação à mala rápido e fácil 

 

 

 

 

 

Dois quadros brancos 

magnéticos para colocação 

de informação 

Equipada com 

LEDs para 

trabalho noturno e 

locais com fraca 

luminosidade.  

Sistema 

alimentado por 

bateria no interior 

da mala  

Fornecido com um 

conjunto de quatro 

marcadores e apagador 

para quadro branco. 

Sob o quadro de 

trabalho, a mala 

possui espaço 

para arrumação 

Inclui um sistema de 

iluminação, tipo 

flash-code 

magnético e 

recarregável, cor 

verde, para 

indicação de 

posição.  

Totalmente personalizável 

(em português). 


