
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
中科万孚（苏州）科技有限公司 

 Zhongke Wanfu (Suzhou) Technology Co., Ltd. 

 

 

中 科 万 孚 消 防 产 品 

Zhongke Wanfu Fire Products 

Zhongke Wanfu ผลิตภณัฑป้์องกนัอคัคีภยั 



开门器 

GYKM-90/100 
 

液压机动泵 

BJQ-63/0.42 
 

液压剪切钳 

GYJQ-28/132 
 

液压多功能钳 

GYJK-29.6～39.8/

∮20-3 

∮20-3 
 

万向剪切钳 

GYWX-80/150 
 

手脚两用泵 

BS-65/1.5 
 

液压救援顶杆 

GYCD-120/1180 
 

液压扩张器 

GYKZ-35.0～52.7/620 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

用于灾难现场快速开门及

拯救在防盗门、铁门和木

门内的被困人员。 

两级液压输出，高低压自

动控制转换。输出流量稳

定高效。 

用于公路、铁路等交通事

故救援，空难海难、地震

灾害和建筑物坍塌等灾害

事故现场的剪切作业。 

 

用于交通事故、地震等灾

害现场的破拆作业。刀具

采用可重磨的航天高强度

合金工具钢制造。 

 

用于交通事故、地震等灾

害现场的破拆作业，具备

剪切、扩张及牵引的功能。 

 

无火花设计，操作安全。

大容量油箱，两级液压输

出，高低压自动转换，可

与所有“航天力云”系列

破拆工具配合使用。 



Door Opener 

GYKM-90/100 
 

Hydraulic Motor Pump 

BJQ-63/0.42 
 

Hydraulic Cutting Pliers 

GYJQ-28/132 
 

Multi-Function Pliers 

GYJK-29.6～39.8/∮20-3 

∮20-3 
 

Multi-Direction Shears 

GYWX-80/150 
 

 

Hydraulic Rescue Jack 

GYCD-120/1180 
 

Hydraulic Expander 

GYKZ-35.0～52.7/620 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

The product is used to 

quickly open doors at 

disaster sites and to 

save trapped people 

behind security doors, 

iron doors and 

wooden doors. 

Two-stage hydraulic output, 

high-low pressure automatic 

control conversion. The 

output flow is stable and 

efficient. 

This product is used as a cutting tool 

for road accidents such as road, 

railway and other traffic accident 

rescue, air crash, earthquake 

disaster and building collapse. 

It is used for the demolition work in 

the situation of traffic accident, 

earthquake and other disasters. The 

cutter is made of high strength 

aerospace alloy tool steel. 

It can be used in the field of 

traffic accident, earthquake and 

other disasters with the 

function of shearing, expansion 

and traction. 

Large-capacity fuel tank, 

two-stage hydraulic 

output, high-low pressure 

automatic conversion, can 

be used with all 

"Aerospace Force Cloud" 

series of rescue tools. 
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เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ ำหรับกำร
เปิดประตูอยำ่งรวดเร็ว ในพื้นท่ี
ท่ีประสบภยัพิบตัิ และเพื่อ
ช่วยเหลือผูท่ี้ติดอยูห่ลงัประตู
รักษำควำมปลอดภยั, ประตู
เหล็ก และประตูไม ้

ระบบกำรท ำงำน 2 ระบบ, ควบคมุ
แรงดนัสูง-ต ่ำ แบบอตัโนมตัิ กำรไหล
ออกของผลิตภณัฑม์ีควำมเสถียร และมี
ประสิทธิภำพ 

ใชเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรตดั ส ำหรับกำรเกิด
อุบตัิเหตุ เช่น อบุตัิเหตุทำงถนน, ทำงรำง และกำร
กูภ้ยัอุบตัิเหตุอื่นๆ, อุบตัิเหตุทำงอำกำศ, กำรเกิด
แผ่นดินไหว และกำรเกิดตึกถล่ม 

ถงัเช้ือเพลิงขนำดใหญ่, ระบบกำร
ท ำงำน 2 ระบบ, ควบคุมแรงดนัสูง-ต ่ำ 
แบบอตัโนมตัิ, สำมำรถใชไ้ดก้บัชุด
อุปกรณ์ "Aerospace Force Cloud" 

อุปกรณ์ใชส้ ำหรับงำนร้ือถอนในกรณีท่ีมี
กำรเกิดอุบตัิเหตุเก่ียวกบักำรคมนำคม, 
แผ่นดินไหว และภยัพิบตัิอื่นๆ ใบมดีท ำมำ
จำกเหล็กกลำ้ผสมควำมแขง็แรงสูง 
(aerospace alloy tool steel) 

 

อุปกรณ์สำมำรถใชใ้นขอบเขตงำนอุบตัิเหตุ
ทำงกำรคมนำคม, แผ่นดินไหว และภยัพิบตัิ
อื่นๆ ดว้ยฟังกช์ัน่กำรตดั, กำรขยำย และกำร
ลำก 


