
SERIE PATRIOT® CORTADORES CABOS ACSR  
Corte preciso até 2156 kcmil ACSR  

Diversos modelos: PATCUT129, PATCUT2156 e PATMDCUTLW 

www.burndy.com 

 

 

 

 

ERGONOMIA 

Diferentes tipos de cabeçotes com 

Trava e IN-LINE® com rotação de 180° 

para fácil acesso; Melhor equilíbrio para 

reduzir a fadiga do usuário. 

DURABILIDADE 

Ferramentas de uso Profissional 

projetadas, testadas e montadas em N.H., 

EUA com materiais e mão de obra 

“premium” para uma vida útil de longa 

durabilidade. 

SEGURANÇA 

Projetado com protetor de gatilho 

embutido; Aderência aprimorada para 

evitar deslizamentos durante o uso. 

 

 
 CARACTERÍSTICAS DE DESIGN – Tipo Pistola: 

• Transmissão INFINITY DRIVE® robusta e confiável 

• Cabeçote com trava de fechamento para trabalhos livre de interferência 

nos meios de vãos 

• Lâminas de aço RESISTENTES e DURAVEIS 

• Protetor de gatilho embutido 

• Gatilho manual, permite retração parcial 

• Sistema de bomba hidráulica patenteado e de alta velocidade 

• Assistência técnica autorizada no Brasil 
 

PATCUT129 – SÉRIE CABEÇOTE COM TRAVA 

Rotação do cabeçote de 180°, Cortes de até 1113 kcmil e Ø1,29" CU/AL, Operação 

com apenas uma mão para avanço, retração e parada. 

 

PATCUT2156 – SÉRIE CABEÇOTE COM TRAVA 

Rotação do cabeçote de 180°, Cortes de até 2156 kcmil, lâminas de aço RESISTENTE E 

DURÁVEL, liberação mecânica e sem consumo de energia 

 
 

PATMDCUTLW - SÉRIE IN-LINE® 

Rotação do cabeçote de 180°, Cortes ACSR até 556,5 kcmil, trava do 

gatilho de segurança e travamento das abas da abertura das lâminas, luz 

de led. 

 

 

Não há substituto para o sistema de 

engenharia BURNDY®. 

https://www.hubbell.com/burndy/en
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS - Varia de acordo com o modelo 

 
• Cabeçote com trava e IN-LINE® para cortar vários materiais 

• Projetos ergonômicos para reduzir a fadiga do usuário 

• Gatilho de liberação manual, permite retração parcial 

• Transmissão INFINITY DRIVE® robusta e confiável 

• Protetor de gatilho embutido na versão tipo pistola 

• Trava de segurança e travamento de abas de 

mandíbula no estilo IN-LINE® 

• Especialmente revestido com PCB que protege os circuitos 

eletrônicos permitindo o trabalho em condições climáticas 

severa. 

• Sistema de bomba hidráulica patenteado e de alta velocidade 

• Aceita baterias Li-Ion Makita 2.0Ah-6.0Ah  

 

 
PARA USO EM 

ESPECIFICAÇÕES 

 
Tensão operacional 18V 

Recarga 30 minutos (3.0Ah) 

45 minutos (5.0Ah) 

Garantia limitada  1 ano contra defeito de fabricação    

 
MODELOS 

 
PATCUT129LI Modelo c/trava, bateria de 3.0Ah, estojo rígido 

PATCUT129L5 Modelo c/trava, bateria 5.0Ah, estojo rígido 

PATCUT2156LI Modelo c/trava, bateria 3.0Ah, estojo rígido 

PATCUT2156L5 Modelo c/trava, bateria 5.0Ah, estojo rígido 

PATMDCUTLW IN-LINE®, Bateria 3,0Ah, Utility Bag 

PATMDCUTLW5 IN-LINE®, Bateria 5.0Ah, Utility Bag 

Série: PATCUT129 PATCUT2156 PATMDCUTLW    
                                                                        (máximo)                                       (máximo)                                      (máximo) 

 

ACSR: 1113 kcmil 2156 kcmil 556.5 kcmil 

Cabo de alumínio: 1.29" 2" 636 kcmil 

Cabo de cobre: 1.29" 2" 350 kcmil 

   Haste: 5/8" 3/4" - 

Rebar: 1/2 " 5/8" - 

Parafusos de aço: 5/8" 3/4" - 

Cara Padrão: 1/2 " 9/16" - 

EHS Guy: 3/8" 9/16" - 

 

 
ACESSÓRIOS 

BAT18VLI Bateria 3.0Ah Li-Ion 

BAT18V5AHLI Bateria 5.0Ah Li-Ion 

PATCHGRLI Carregador Bivolt 

PATCHGRLI Carregador DC12/24V-DC  

PT208620 Alça tipo correia  

 
 
 

 
Saiba mais. 

Veja todos as cortadoras PATRIOT® 

PATCUT em www.burndy.com 

https://www.hubbell.com/burndy/en
https://www.hubbell.com/burndy/en/cutters-patriot-battery-actuated


SERIE PATRIOT® - CORTADORES CABO CU/AL 
CORTADOR SÉRIE' 
Com Cortes de cabos precisos até 4" diâmetro (≈ Ø101,6mm) 
Diversos modelos: PATCUT245, PATCUT4, PATCUT1500 e PATMDCUTCLW 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ERGONOMIA 

Vários estilos de cabeçotes com 

fácil acesso; Melhor equilíbrio para 

reduzir a fadiga do usuário. 

DURABILIDADE 

Ferramentas de uso Profissional projetadas, 

testadas e montadas em N.H., EUA com 

materiais e mão de obra “premium” para 

uma longa vida útil ao equipamento. 

SEGURANÇA 

Projetado com protetor de gatilho 

embutido; Aderência aprimorada para 

evitar deslizamentos durante o uso. 

 

 
 CARACTERÍSTICAS DE DESIGN – Estilo Pistola: 

• Transmissão INFINITY DRIVE® robusta e confiável 

• Protetor de gatilho embutido 

• Gatilho de liberação manual, permite retração parcial 

• Sistema de bomba hidráulica patenteado e de alta velocidade 

• Assistência Técnica Autorizada no Brasil 

 PATCUT245 – SÉRIE CABEÇOTE COM TRAVAS 

Rotação do cabeçote de 180°, Cortes até Ø 2,45" CU/AL (Ø 62,23mm). Cabeçote com 

trava de fechamento para trabalhos livre de interferências em conexões no meio de 

vãos 

 PATCUT4 – SÉRIE CABEÇOTE TIPO TESOURA  

Abertura extra da mandíbula, lâminas tipo tesoura que cortam cabos até 4" CU/AL, 

rotação de cabeçote de 355° e com punho auxiliar para múltiplas posições. 

 
  

PATMDCUTCLW - SÉRIE IN-LINE®  

Rotação do cabeçote de 180°, cortes de até 600 kcmil (CU) e 636 kcmil 

(AL), gatilho com trava de segurança, lâminas com abas de bloqueio, luz 

de LED. 

 

PATCUT1500 - SÉRIE ACIONAMENTO MECANIZADO 

Gatilho de velocidade variável, botão de segurança para 

frente/reverso/bloqueio, apoio grande para melhor estabilidade e 

segurança, luz de LED, grandes lâminas de corte! 

 
 
 

 

 Não há substituto para o sistema de 

engenharia BURNDY®. 

 
 

https://www.hubbell.com/burndy/en


SERIE PATRIOT® - CORTADORES CABO CU/AL 
CORTADOR SÉRIE' 
Com Cortes de cabos precisos até 4" diâmetro (≈ Ø101,6mm) 
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS - Varia de acordo com o modelo 

 
• Múltiplos modelos de cabeçote para cortar alumínio e cobre 

• Projetos ergonômicos para reduzir a fadiga do usuário 

• Gatilho de liberação manual, permite retração parcial 

• Transmissão INFINITY DRIVE® robusta e confiável em ambos 

modelos: pistola e IN-LINE® 

• Trava de segurança no modelo IN-LINE® 

• Protetor de gatilho embutido no modelo tipo pistola 

• Especialmente revestido com PCB que protege os circuitos 

eletrônicos para trabalhar em condições climáticas severas 

• Sistema de bomba hidráulica patenteado e de alta velocidade 

• Aceita baterias Makita 2.0Ah-6.0Ah  

 
 
 
PARA USO EM 

Somente cabo de cobre e alumínio.  

PATCUT245 

Alumínio e Cobre: até Ø 2,45" (externo) 
 

PATCUT4 

Alumínio e Cobre: até Ø 4.00" (externo) 

 
PATCUT1500 

Alumínio: até 1500 kcmil 

Cobre Flex: até 1250 kcmil  

Cobre (mole): até 1000 kcmil  

Cobre (duro): até 750 kcmil 

 

PATMDCUTCLW 

Alumínio: até 636 kcmil 

Cobre: até 600 kcmil 
 

 Não cortar aço, ACSR, haste, vergalhões  

ESPECIFICAÇÕES 

 
Tensão operacional 18V 

Tempo de recarga 30 minutos (3.0Ah) 

45 minutos (5.0Ah) 

Garantia limitada  1 ano contra defeito de fabricação 

(excluindo lâminas) 

 
MODELOS 

 
PATCUT245LI Com trava, bateria Li-Ion 3.0Ah, Estojo rígido 

PATCUT245L5 Com trava, bateria Li-Ion 5.0Ah, Estojo rígido 

PATCUT4CUALLI Tipo Tesoura, bateria3.0 Ah Li-Ion, Estojo rígido 

PATCUT4L4L5 Tipo Tesoura, bateria 5.0Ah Li-Ion, Estojo rígido 

PATCUT1500LI* Acionamento Mecanizado, Bateria 3.0Ah, estojo  

PATCUT1500L5* Acionamento Mecanizado, Bateria 5.0Ah estojo 

PATMDCUTCLW IN-LINE®, Bateria 3.0Ah Li-Ion, Utility bag 

PATMDCUTCLW5 IN-LINE®, Bateria 5.0Ah Li-Ion, Utility bag 

 
ACESSÓRIOS 

 
BAT18VLI Bateria 3.0Ah Li-Ion 

BAT18V5AHLI Bateria 5.0Ah Li-Ion 

PATCHGRLI Carregador Bivolt 

PATCHGRLI Carregador DC12/24V-DC (Automotivo) 

PT208620 Alça tipo correia  

 

 

 

 
 
 

 
Saiba mais. 

Veja Patriot® PATCUT1500 Cutter  

Video no YouTube. 

 
 

https://www.hubbell.com/burndy/en
https://www.youtube.com/watch?v=O325U0JkBlA
https://www.hubbell.com/burndy/en/cutters-patriot-battery-actuated
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	PATCUT CUAL

