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Lichtgewicht & ergonomisch*

CU 5050
 15.9 kg

* Lichter dan ooit, minder fysiek belastend voor de gebruiker.



Lichtgewicht & nóg ergonomischer**

 Slimme constructie voor 
sneller openen van de 

messen

Ergonomische 
draagbeugel rondom het 

gereedschap

NCT-schaarmessen 
ontworpen voor nieuwe 

autoconstructie

Zes geïntegreerde 
ledlampjes met hoge 

lichtopbrengst

Één slang en koppeling dankzij 
gepatenteerde CORE Technologie 

Inclined Cutter
CU 5050 i 

 16.2 kg

**Het unieke design van de CU 5050 i staat garant voor optimale ergonomie. Zijn gebogen schaarbek maakt het 

overbodig om het gereedschap boven je macht te tillen voor een knip in het dak of om diep voorover te buigen 

bij het knippen van de dorpel. Samen met zijn lage gewicht, reduceert dit de fysieke belasting die de gebruiker 

ervaart aanzienlijk. Met de Inclined Cutter werken betekent bovendien dat er meer ruimte is voor beweging van 

het gereedschap als je een stijl vanaf de zijkant knipt. En met een draagbeugel die helemaal rondom loopt, valt 

deze schaar altijd in de meest gunstige positie te gebruiken.  

Lichtgewicht

i-Bolt
Gebogen schaarbek voor 

extra ergonomie



Nieuwe 5000-serie scharen
Lichter en ergnomischer dan ooit, 
geen concessies

Als het er echt op aankomt, kunt u vertrouwen 

op de scharen van Holmatro. Bij de ontwikkeling 

van onze nieuwe 5000-serie scharen vormden 

gewichtsbesparing en optimalisatie van ergonomie 

het uitgangspunt. Zonder in te leveren op 

kwaliteit en de uitstekende knipprestatie op 

(nieuwe) auto’s. Het resultaat? De eerste 

nieuwe 5000-serie scharen zijn lichter en 

ergonomischer dan ooit, zonder concessies. 

Twee modellen die de beste knipprestatie op 

moderne voertuigconstructie leveren, terwijl 

ze de gebruiker fysiek minder belasten.   

En die bovendien ook verkrijgbaar zijn 

met Greenline-accu voor nog meer 

bewegingsvrijheid. 

Bent u nieuwsgierig naar de 

knipprestatie van onze nieuwe 

scharen? Kijk dan op pagina 16 

en 17 voor meer informatie.



You can count on us, 
for life



Features & benefi ts
Dit maakt de nieuwe 5000-serie scharen 
uniek

NCT-schaarmessen
Onze New Car Technology 
messen zijn special ontworpen 
voor het knippen van nieuwe 
voertuigconstructie. Hun U-vorm 
omsluit het materiaal en trekt 
het naar binnen, de knipholte in, 
waar het geknipt wordt op het 
sterkste punt van de schaar. Met 
geoptimaliseerde snijkant voor een 
lange levensduur van de messen 
en een superieure knipprestatie. 

i-Bolt
Vlakke centraalboutconstructie 
die de messen rechtstreeks 
en sterker samendrukt (geen 
meshouder ertussen!) Dit 
ontwerp beperkt het wijken van 
de messen tot een minimum en 
maximaliseert de knipprestatie.  
Het zorgt ook voor betere 
toegang tot nauwe ruimtes.

Gebogen schaarbek
patent aangevraagd
De CU 5050 i schaar heeft een unieke 
gebogen schaarbek voor extra 
ergonomie bij diverse toepassingen, 
zoals het knippen in dakstijl of dorpel. 
Dit ontwerp maakt het tillen van de 
schaar boven je schouders of diep 
vooroverbuigen overbodig. Het schept 
ook meer bewegingsruimte voor het 
gereedschap bij het vanaf de zijkant 
knippen van stijlen.



Gepatenteerde CORE Technologie
CORE Technologie combineert 
olietoevoer en –afvoer in één slang en 
maakt technische hulpverlening veiliger, 
sneller en gemakkelijker.

Lichtgewicht
Lichter dan ooit door nieuwe materialen, 
integratie van componenten en slim 
design. Makkelijk draagbaar en 
hanteerbaar, lagere fysieke belasting. 

Geïntegreerde ledverlichting 
Nieuwe ledverlichting in de draagbeugel: 
maar liefst zes ledlampjes met een 
hogere lichtopbrengst. Hulpverleners 
kunnen zowel overdag als ‘s nachts 
direct aan de slag, zonder in hun eigen 
schaduw te werken. 

Ergonomische draagbeugel  
Nieuwe ergonomisch vormge-
geven draagbeugel voor 
meer comfort in verschillende 
werkhoudingen. De Inclined 
Cutter heeft er een die helemaal 
rondom het gereedschap loopt, 
waardoor de schaar aan alle 
kanten van de auto optimaal 
geplaatst kan worden. 





Holmatro schaar CU 5050
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•   Gewicht 15.9 kg

•   Bekopening 182 mm

•   Max. kracht 1412 kN / 144 t*

* Deze (theoretische) kracht moet niet worden verward met daadwerkelijke knipprestatie. Op pagina 16 en 17 leggen we uit welke factoren 

de prestatie van een schaar die wordt gebruikt voor technische hulpverlening bij voertuigongevallen ècht bepalen. 

Specifi caties CU 5050

artikelnummer 150.012.277

uitgerust met (type aansluiting) CORE

max. werkdruk bar/Mpa 720 / 72

EN 13204 BC165H-15.9

NFPA 1936 A8 B8 C7 D9 E9

rondstaal mm 41

max. bekopening mm 182

max. kracht kN/t 1412 / 144

gewicht, gebruiksklaar kg 15.9

afmetingen (lL x B x H) mm 773 x 278 x 193

benodigde hoeveelheid olie cc 290

temperatuurbereik °C -20  −  +55

i-Bolt

draagbeugelverlichting (6 leds)

•   Bekopening 182 mm

•   Max. kracht 1412 kN / 144 t*



Bij de ontwikkeling van nieuw 

redgereedschap focust Holmatro niet 

alleen op prestatie. Ergonomie en 

gebruiksgemak zijn net zo belangrijk.  

Het is immers de hulpverlener die met 

ons gereedschap werkt, die we in staat 

moeten stellen om zo snel en gemakkelijk 

mogelijk levens te redden. Door onze 

klanten te observeren tijdens veldtesten 

met Holmatro redgereedschap en 

door hun feedback te vragen, krijgt 

onze afdeling R&D ideeën voor nieuwe 

oplossingen.  Zo is ook de Inclined Cutter 

CU 5050 i tot stand gekomen.

Optimale ergonomie

Sommige knipprocedures op auto’s 

zijn fysiek zwaar belastend voor de 

hulpverlener. Denk aan het knippen van 

een vrachtwagencabine of het dak van 

een auto, waarbij je het gereedschap 

hoog moet optillen. Of aan toepassingen 

die je dwingen diep voorover te buigen, 

zoals het knippen van een dorpel. 

Waar lichtere gereedschappen de last 

verlichten, neemt de Inclined Cutter deze 

weg. U plaatst simpelweg de gebogen 

bek in de juiste positie voor optimaal 

ergonomisch knippen. 

Meer ruimte

Het unieke design van deze schaar 

laat bovendien meer ruimte over voor 

beweging van de schaar richting de auto 

bij het knippen van A- en B-stijlen vanaf 

de zijkant. Het gereedschap hoeft dus 

niet steeds opnieuw te worden geplaatst, 

zodat hulpverleners hun werk sneller en 

makkelijker kunnen voltooien.



Holmatro Inclined Cutter CU 5050 i
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•   Gewicht 16.2 kg

•   Bekopening 182 mm

•   Max. kracht 1389 kN / 141.6 t*

* Deze (theoretische) kracht moet niet worden verward met daadwerkelijke knipprestatie. Op pagina16 en 17 leggen we uit welke factoren 

de prestatie van een schaar die wordt gebruikt voor technische hulpverlening bij voertuigongevallen ècht bepalen. 

Specifi caties CU 5050 i

artikelnummer 150.012.278

uitgerust met (type aansluiting) CORE

max. werkdruk bar/Mpa 720 / 72

EN 13204 BC165H-16.2

NFPA 1936 A8 B8 C7 D9 E9

rondstaal mm 41

max. bekopening mm 182

max. kracht kN/t 1389 / 141.6

gewicht, gebruiksklaar kg 16.2

afmetingen (lL x B x H) mm 783 x 266 x 281

benodigde hoeveelheid olie cc 290

temperatuurbereik °C -20  −  +55

i-Bolt

draagbeugelverlichting (6 leds)



Vriendelijk voor gebruikers, 

slachtoffers en het milieu: dat is 

de accu-aangedreven Greenline 

range van Holmatro. Binnen de 

nieuwe 5000-serie scharen zijn 

twee modellen beschikbaar, GCU 

5050 EVO en GCU 5050 i EVO. 

Uw voordelen: 

Optimale bewegingsvrijheid

Greenline-modellen werken autonoom 

en zijn niet aan een pomp gekoppeld. 

Daardoor bieden ze optimale 

bewegingsvrijheid.

Gebruik in alle 

weersomstandigheden

Geschikt voor gebruik in alle weers-

omstandigheden, ook bij (zware) 

neerslag en temperaturen tot -20º C.

Emissievrij

Geen uitstoot, dus gezonder voor 

hulpverleners en slachtoffers. Ideaal 

ook voor gebruik in nauwe en/of 

ondergrondse ruimtes. 

Accu bovenop gereedschap

De plaats van de accu maakt het 

verwisselen ervan snel en gemakkelijk, 

zelfs in krappe ruimtes.

Geavanceerde accutechnologie

Lithium-ion technologie combineert 

een lange levensduur met een 

hoge accucapaciteit voor maximale 

gebruiksduur. 

Hogere snelheid

Tot 33% snellere werking dan de 

vorige generatie accu-aangedreven 

redgereedschappen, om dezelfde 

prestatie te leveren in minder tijd.



Holmatro Greenline EVO accuserie
Nul uitstoot, 100% prestatie
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Specifi caties GCU 5050 EVO GCU 5050 i EVO

artikelnummer 150.052.070 150.052.071

type aandrijving accu accu

max. werkdruk bar/Mpa 720 / 72 720 / 72

EN 13204 BC165H-21.4 BC165H-21.7

NFPA 1936 A8 B8 C7 D9 E9 A8 B8 C7 D9 E9 

rondstaal mm 41 41

max. bekopening mm 182 182

max. kracht kN/t 1412 / 144 1389 / 141.6

gewicht incl. accu kg 21.6 21.9

gewicht excl. accu kg 20.6 20.9

afmetingen (lL x B x H) mm 887 x 277 x 196 898 x 298 x 268

temperatuurbereik °C -20  −  +55 -20  −  +55

i-Bolt

draagbeugelverlichting (6 leds)

* Deze (theoretische) kracht moet niet worden verward met daadwerkelijke knipprestatie. Op pagina 16 en 17 leggen we uit welke factoren 

de prestatie van een schaar die wordt gebruikt voor technische hulpverlening bij voertuigongevallen ècht bepalen. 

Holmatro schaar GCU 5050 EVO
•   Gewicht incl. accu 21.6 kg

•   Bekopening 182 mm

•   Max. kracht 1412 kN / 144 t*

Holmatro schaar GCU 5050 i EVO
•   Gewicht incl. accu 21.9 kg

•   Bekopening 182 mm

•   Max. kracht 1389 kN / 141.6 t*





Holmatro Greenline accessoires
Alles wat u nodig heeft voor uw Greenline EVO scharen

6-7

1-2 3-5

8
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* Lengte netkabel : 2.5 m, lengte gereedschapskabel: 8 m

Accessoires Art. Nr.

1 Greenline accu BPA285, 5 Ah - 28V 150.006.208

2 Greenline accu BPA283, 3 Ah - 28V 150.005.823

3 Greenline acculader BCH1, 220-240V 150.182.208

4 Greenline acculader BCH2, 100-120V 150.182.209

5 Greenline accu-autolader BCH3, 12-24 VDC 150.182.286

6 Aansluiting elektriciteitsnet BMC1*, 220-240V 150.182.206

7 Aansluiting elektriciteitsnet BMC2*, 100-120V 150.182.207

8 Greenline accubewaartasje 150.182.214

9 Draagriem 150.182.249

10 Draagharnas voor GCU 5050 150.553.115
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Als technisch hulpverlener wilt u werken met een schaar 

die de beste knipprestatie levert. Als u hoofdzakelijk 

actief bent op het gebied van hulpverlening bij 

voertuigongevallen, moet dit een schaar zijn die 

optimaal presteert op (nieuwe) auto’s. Maar wat is nu 

eigenlijk de knipprestatie? Is het de maximale kracht 

die u in de technische specifi caties vindt? Wordt 

deze weergegeven door de knipclassifi caties van de 

internationale EN 13204 en NFPA 1936 normen? Of 

zijn er andere bepalende factoren?

Maximale kracht

Dit is een theoretische, berekende waarde. Als u een 

schaar zou hebben met messen van papier, dan blijft 

deze waarde hetzelfde. Dus zegt deze niets over de 

echte knipprestatie.

Knipclassifi caties

Zowel de EN 13204 norm als de NFPA 1936 norm 

heeft systemen ontworpen voor beoordeling van 

de prestaties van hydraulische scharen. Deze 

systemen worden gehanteerd door onafhankelijke 

Wat is knipprestatie?
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Indicatie van benodigde druk 
voor het knippen van een 
B-stijl  van een prototype 
voertuig uit 2016 met een 
Holmatro NCT schaar.
(max. werkdruk van 720 bar = 100%)

Resterende capaciteit (70%): 
reserve voor de 
toekomst!

Reserve voor de toekomst

20%

80%

100%

90%

0%
10%

30%

40%

50%
60% 70%

certifi ceringsinstanties zoals UL en TÜV. De 

classifi catie die een schaar krijgt, is afhankelijk van zijn 

vermogen om een bepaald aantal materiaalprofi elen 

in verschillende vormen en maten te knippen. 

Hoewel dit een accurate en objectieve manier is om 

de knipcapaciteit te meten, geeft het u geen enkele 

indicatie van hoe een schaar presteert op (nieuwe) 

voertuigconstructie. 

Daadwerkelijke knipprestatie

Bij Holmatro geloven we dat de beste 

redgereedschappen ontwikkeld worden op basis 

van praktische toepassing. Dus als het gaat om het 

bevrijden van slachtoffers uit voertuigen, dan heeft u 

een schaar nodig die optimaal presteert op (nieuwe) 

auto’s. Onze New Car Technology scharen zijn speciaal 

ontworpen om de nieuwste voertuigconstructie 

de baas te kunnen. Uitgebreide tests op de laatste 

prototypes tonen aan dat ze zelfs nog veel capaciteit 

over hebben voor de toekomst (zie fi guur 1). 

Figuur 1
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Het draait allemaal om een slim ontwerp

2. Geoptimaliseerde snijkant

Duurzame prestatie: we hebben de snijkant van onze 

messen geoptimaliseerd voor een lange levensduur 

en een superieure knipprestatie op moderne auto’s. 

3. i-Bolt

De i-Bolt is een platte centraalboutconstructie die de 

messen rechtstreeks en vaster samendrukt, wat het 

wijken van de messen minimaliseert. Het resultaat is 

een betere knipprestatie. Ook biedt de i-Bolt u het 

voordeel van betere toegang tot nauwe ruimtes. 

4. Messen van hoogwaardig staal

Hogedrukhydraulische gereedschappen kunnen 

enorm hoge krachten genereren. Dat is de reden 

waarom onze gereedschappen van de beste kwaliteit 

materialen zijn gemaakt. Dit betekent dat u ze kunt 

gebruiken voor de meest veeleisende toepassingen, 

keer op keer. 

Probeer ze zelf

Lichter en ergonomsicher dan ooit, met de beste 

resultaten op moderne voertuigen: dit zijn onze 

nieuwe 5000-serie scharen in een notendop. 

Natuurlijk is de beste manier om hierover een oordeel 

te vellen ze zelf uittesten. U zult zeker overtuigd 

raken van hun uitstekende prestaties op nieuwe 

auto’s. Neem contact op met uw Holmatro dealer of 

verkoopmedewerker voor een demonstratie op locatie: 

www.holmatro.com/nl/contactDrukt (“zachtere” aluminium) 
meshouder samen. Messen 
worden slechts indirect 
samengedrukt.

Traditionele centraalbout i-Bolt 

Drukt de messen op 
elkaar voor een superieure 

knipprestatie.

1. New Car Technology (NCT) mesontwerp

Deze karakteristieke U-vormige messen bieden twee voordelen:  

•  Ze kunnen de brede stijlen van moderne auto’s omsluiten

•  Ze trekken het materiaal automatisch de knipholte in, tot vlakbij de i-Bolt, waar zich het sterkste punt van de 

    schaar bevindt. Dit resulteert in een superieure knipprestatie. 

3

4

1

2





Over Holmatro

Al bijna een halve eeuw ontwikkelt, 

produceert en test Holmatro hogedruk-

hydraulische gereedschappen en 

systemen voor industriële toepassingen, 

technische hulpverlening en tactische 

operaties. Ontwikkeld op basis van de 

behoeften van eindgebruikers staan onze 

producten bekend om hun hoge kwaliteit 

en innovatieve technologie. De verkoop 

en service van deze producten loopt via 

Holmatro kantoren in diverse landen en 

een uitgebreid dealernetwerk.

Als het gaat om Holmatro redgereed-

schap, vertalen onze ervaren ingenieurs 

innovatieve ideeën in lichtere en krachtigere 

oplossingen voor de brandweer en 

andere technische hulpverleners. Het 

resultaat is een compleet assortiment 

kwaliteitsgereedschap waarmee je 

ef� ciënt onder hoge druk kunt werken. 

Met Holmatro kun je veiliger, gemakkelijker 

en sneller levens redden.

Holmatro producten worden gemaakt in 

onze ultramoderne productiefaciliteiten in 

Nederland en de USA. Innovatie, kwaliteit 

en service vormen het hart van onze 

bedrijfs� loso� e. Dankzij een uitgebreid 

servicepakket, inclusief onderhoud en 

training, blijven onze producten vele jaren 

lang in topconditie. Daarom genieten zij 

de voorkeur van technische hulpverleners 

over de hele wereld. Als je er eenmaal 

mee werkt, doe je dat voor het leven.

Disclaimer
Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan 
het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig 
is. N.V. Holmatro en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: 
Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij 
onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie 
dient u contact op te nemen met Holmatro (telefoonnummer: +31 
(0)162-589200). Er mag niets van dit drukwerk verveelvoudigd 
worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming 
van Holmatro.
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