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FIRE - MAX Sp. z o.o. to lider sprzętu pożarniczego i ratowniczego w Polsce.  
Od 1991 roku dostarczamy nowoczesny, wysoce specjalistyczny sprzęt ratow-
niczy dla straży pożarnej, wojska, policji oraz jednostek specjalnych. Od kilku 
lat przodujemy też w zakresie dostaw korków uszczelniających dla branży wod-
kan, przemysłowych siłowników hydraulicznych oraz urządzeń manewrowych  
i do wkolejania dla kolei i tramwajów.
Działamy w oparciu o sieć własnych oddziałów, które zajmują się zarówno 
doradztwem, jak i usługami serwisowymi a swoim zasięgiem obejmują teren 
całego kraju. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich ważnych wydarzeniach 
- targach, konferencjach i warsztatach. Organizujemy szkolenia i indywidualne 
pokazy sprzętu i technik działania, wydajemy własne materiały informacyjne.
U nas zawsze znajdziesz najlepszy sprzęt. Mamy doświadczenie i wiedzę - 
współpracujemy z najbardziej uznanymi producentami na świecie. Nasza oferta 

ul. Strzelców Bytomskich 87b, 41-914 Bytom
tel. +48 607 177 998, fax +48 22 662 38 38
e-mail: slask@firemax.pl

Marian Mielniczuk 
kom. +48 727 512 001 
e-mail: mmielniczuk@firemax.pl 
 
Violetta Jankowska
kom. +48 607 177 998
e-mail: slask@firemax.pl 

ODDZIAŁ ŚLĄSK  
woj. śląskie, dolnośląskie i opolskie

Stanisław Sowa 
kom. +48 693 550 998
e-mail: ssowa@firemax.pl 
 
Violetta Jankowska
kom. +48 607 177 998
e-mail: zachod@firemax.pl 

SERWIS  

SPRZEDAŻ

Mirosław Prusak
tel. +48 727 514 001, e-mail: mprusak@firemax.pl

Henryk Barski
tel. +48697112992, e-mail: hbarski@firemax.pl

Grzegorz Grabczyński
tel. +48 725 998 112, e-mail: ggrabczynski@firemax.pl

www.firemax.pl

ul. Norwida 14, 60-867 Poznań
tel. +48 607 177 998, fax +48 22 662 38 38
e-mail: zachod@firemax.pl

ODDZIAŁ ZACHÓD 
woj. wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie

SPRZEDAŻ  

SERWIS  

Marek Popek
tel. +48 785 555 998, e-mail: mpopek@firemax.pl

Łukasz Popek
tel. +48 885 898 998, e-mail: lpopek@firemax.pl 

Przemysław Waraczewski
tel. +48 722 188 998, e-mail: pwaraczewski@firemax.pl



to m.in. samochody specjalne MAGIRUS, hydrauliczne narzędzia ratownicze LUKAS, 
pneumatyczne narzędzia ratownicze VETTER, sprężarki powietrzne COLTRI, działka 
i prądownice AWG/Alco, wentylatory LEADER, kamery termowizyjne, motopompy 
oraz wiele innych produktów. Wszystkie oferowane przez nas produkty są najwyższej 
jakości i mają wymagane dokumenty certyfikujące i dopuszczające.
Wysoki poziom naszych usług potwierdzają certyfikaty jakości ISO 9001: 2015, 
AQAP 2110:2016 oraz liczne listy referencyjne naszych kontrahentów. Firma 
posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE i spełnienia 
wymogi NATO w zakresie współpracy z wojskiem. Poprzez konsekwentny 
rozwój jesteśmy dziś liderem na branżowym rynku - kompetentnym partnerem 
handlowym i serwisowym oraz wiarygodnym źródłem informacji dla naszych 
Klientów.
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Mateusz Chęciński 
tel. +48 727 505 001 
e-mail: mchecinski@firemax.pl 

Michał Chrapek
tel. +48 605 575 330 
e-mail: mchrapek@firemax.pl 

Agnieszka Tempska
tel. 22 578 84 26
e-mail: warszawa@firemax.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA 
woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie

SPRZEDAŻ  

SERWIS

ul. Betleja 2, 35-303 Rzeszów
tel. +48 17 862 83 35, fax +48 17 862 63 37
e-mail: poludnie@firemax.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE 
woj. podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie

Robert Cupryś 
kom.+48 691 398 998
e-mail: rcuprys@firemax.pl

Sabina Krzywonos 
tel. +48 17 862 83 35 
e-mail: poludnie@firemax.pl

Grzegorz Cupryś
tel. +48 727 519 001, e-mail: gcuprys@firemax.pl

Krzysztof Migut
tel. +48 781 888 998, e-mail: kmigut@firemax.pl 

SPRZEDAŻ

SERWIS

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
tel. +48 22 578 84 26, fax +48 22 662 38 38
e-mail: warszawa@firemax.pl

SPRZEDAŻ

SERWIS

ul. Galaktyczna 31c, 80-299 Gdańsk
tel. +48 58 301 00 98, fax +48 58 301 00 98, 
e-mail: polnoc@firemax.pl

ODDZIAŁ PÓŁNOC 
woj. pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie

Tomir Leyk 
tel. +48 663 199 998
e-mail: tleyk@firemax.pl

Ewa Cegielska 
tel. +48 58 301 00 98
e-mail: polnoc@firemax.pl

Łukasz Ozga
tel. +48 665 317 888  e-mail: lozga@firemax.pl

Michał Ozga
tel. +48 605 788 998, e-mail: mozga@firemax.pl 

Piotr Perzanowski
tel. +48 727 513 001, e-mail: pperzanowski@firemax.pl

Łukasz Antonowicz
tel. +48 727 515 001, e-mail: lantonowicz@firemax.pl 
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Dane techniczne* S 799 E2
Klasa zdolności cięcia K
Rozwarcie ostrzy 200 mm
Waga z akumulatorem, ok. 26 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

Dane techniczne* S 377 E2
Klasa zdolności cięcia I
Rozwarcie ostrzy 180 mm
Waga z akumulatorem ok. 20,2 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

Dane techniczne* S 312 E2
Klasa zdolności cięcia I
Rozwarcie ostrzy 164mm
Waga z akumulatorem ok. 19,4 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

+   Ostrza gwarantują doskonały rezultat cięcia - automatycznie ustawiają się 
wokół ciętego elementu tak, że zawsze pracują z maksymalną siłą cięcia

+   Najwyższa klasa rozwarcia ostrzy, CC 200 zgodnie z normą EN 13204
+   Siła cięcia 1.376 kN, czyli prawie 140 ton!
+   Idealnie nadaje się do cięcia wszystkich standardowych i nowoczesnych 

pojazdu

+  Optymalna geometria ostrzy pozwala uzyskać ogromną siłę cięcia we 
właściwym punkcie

+  Doskonałe połączenie wydajności z szybkością otwarcia ostrzy
+  Potężne siły cięcia - klasa zdolności cięcia I
+  Dłuższy czas pracy dzięki wydajnym dedykowanym akumulatorom
+  Mobilność dzięki niezależnemu zasilaniu akumulatorowemu

+  Potężne siły cięcia – klasa zdolności cięcia I
+  Doskonałe połączenie wydajności  i szybkości

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

Zalety

Zalety

Zalety

NOŻYCE S 799 E2

NOŻYCE S 377 E2

NOŻYCE S 312 E2
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+  Końcówki z wieloma rzędami kolczastych wypustek, które maksymalnie 
zwiększają przyczepność (“Shark Tooth Tips”)

+  Nakładki ściskające wbudowane w ramiona rozpieracza

+  Końcówki z wieloma rzędami kolczastych wypustek, które maksymalnie 
zwiększają przyczepność (“Shark Tooth Tips”)

+  Nakładki ściskające wbudowane w ramiona rozpieracza

+  Najsilniejszy rozpieracz eDRAULIC na rynku
+  Doskonałe narzędzie do ratowania podczas wypadków drogowych 

(samochody, ciężarówki, autobusy, pociągi, tramwaje) lub w czasie katastrof 
i klęsk żywiołowych

+  Końcówki „Shark Tooth“, z wieloma rzędami kolczastych wypustek, 
maksymalnie zwiększa przyczepność

Zalety

Zalety

Zalety

Dane techniczne*  SP 333 E2
Siła rozpierania min 42 kN
Rozwarcie ramion 600 mm
Siła ciągnięcia, max 56 kN
Dystans ciągnięcia 440 mm
Waga z akumulatorem ok. 18,3 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

Dane techniczne*  SP 555 E2
Siła rozpierania min 52 kN
Rozwarcie ramion 730 mm
Siła ciągnięcia, max 91 kN
Dystans ciągnięcia 569 mm
Waga bez akumulatora ok. 21,1 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

Dane techniczne*  SP 777 E2
Siła rozpierania min 63 kN
Dystans rozpierania 815 mm
Dystans ciągnięcia 655 kN
Siła ciągnięcia, max 60 mm
Waga bez akumulatora ok. 24,6kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

ROZPIERACZ RAMIENIOWY SP 333 E2

ROZPIERACZ RAMIENIOWY SP 555 E2

ROZPIERACZ RAMIENIOWY SP 777 E2

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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Dane techniczne*                  SC 258 E2

Dane techniczne*                  SC 358 E2

Klasa zdolności cięcia F
Siła rozpierania min. 32 kN
Minimalna odległość rozpierania 320 mm
Siła ciągnięcia maks. 34 kN
Dystans ciągnięcia 330 mm
Waga z akumulatorem, ok. 15,8 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

Klasa zdolności cięcia I
Siła rozpierania min. 38 kN
Dystans rozpierania 371 mm
Dystans ciągnięcia 382 mm
Siła ciągnięcia do maks. 61 kN
Waga z akumulatorem ok. 18,8 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

+   Cięcie i rozpieranie bez zmiany narzędzia
+   Minimalne wymagania przestrzeni do pracy
+   Szybka praca - krótkie czasy otwarcia i zamknięcia
+   Szczególnie polecane do pierwszej pomocy

+   Cięcie i rozpieranie bez zmiany narzędzia
+   Zmniejszony rozmiar i waga w stosunku do poprzedniej wersji
+   Większa ergonomia obsługi, łatwiejsza praca ze sterownikiem
+   Szybka praca, dłuższy czas pracy, dzięki nowym akumulatorom
+   Małe wymagania przestrzeni do działania

Zalety

NOŻYCO - ROZPIERACZ SC 358 E2
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NOŻYCO - ROZPIERACZ SC 258 E2

Zalety



HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

Zalety

Zalety

Zalety

CYLINDER ROZPIERAJĄCY R 421 E2

CYLINDER ROZPIERAJĄCY R 411 E2

CYLINDER ROZPIERAJĄCY R 422 E2

+  Intuicyjna obsługa w sytuacjach stresowych
+  Końcówka z ulepszoną geometrią zapewnia doskonałą stabilność i oparcie
+  Niska waga 
+  Podświetlany obszar roboczy z obu stron

+  Wygodny uchwyt ze sterownikiem gwieździstym, intuicyjna obsługa 
+  Końcówki z obu stron cylindra obracają się o 360o, więc bez problemu można 

ustawić go w optymalnej pozycji i natychmiast przystąpić do działania 
+  Oświetla miejsce pracy w obu kierunkach

+  Intuicyjna obsługa w sytuacjach stresowych
+  Odpowiednia do działań ratowniczych długość po rozłożeniu – bez 

przedłużki
+  Doskonała wydajność
+  Nowa końcówka z ulepszoną geometrią zapewnia doskonałą stabilność i 

oparcie
+  Podświetlany obszar roboczy z obu stron

Dane techniczne*                      R 421 E2
Liczba toków 2
Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 1 127 kN / 387 mm
Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 2 60 kN / 363 mm
Długość w stanie rozłożonym 1350 mm
Waga z akumulatorem ok. 20,1 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

Dane techniczne*                      R 411 E2
Liczba toków 1
Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 1 127 kN / 387 mm
Długość w stanie rozłożonym 984 mm
Waga z akumulatorem, ok. 17,8 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

Dane techniczne*                      R 422 E2
Liczba toków 2
Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 1 127 kN / 387 mm
Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 2 60 kN / 363 mm
Długość w stanie rozłożonym 1501 mm
Waga z akumulatorem ok. 21,9 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah
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OSPRZĘT

Akumulator 5Ah  Ładowarka samochodowa  
12 V- 24V  

Torba na akcesoria  

Zasilacz 230 V/50Hz  

Zestaw łańcuchów KSV 11 Pasek Komplet adapterów do montażu 
KSV 11 i do SC 358 E2

Wspornik progowy LRS-C
(do R 421 E2, R 411 E2,  

R 422 E2, R 410 E2) 

Wspornik progowy LRS -T  
(do R 421 E2, R 411 E2, 

R 422 E2, R 410 E2) 

Zestaw końcówek  
do cylindrów 
rozpierających

Ładowarka 230 V  

Zalety

CYLINDER ROZPIERAJĄCY R 410 E2

+  Wygodny uchwyt ze sterownikiem gwieździstym umożliwia intuicyjną 
obsługę, ułatwia działania ratownicze, pozwala pracować szybciej i 
bezpieczniej 

+  Końcówki z obu stron cylindra obracają się o 360°, więc bez problemu można 
ustawiać go w optymalnej pozycji i natychmiast przystąpić do działania

+  Oświetla miejsce pracy w obu kierunkach 

Dane techniczne*                      R 410 E2
Liczba toków 1
Siła rozpierania / skok tłoka: 127 kN / 373mm
Waga z akumulatorem ok. 17,3 kg

Zasilanie elektryczne, akumulator Li-on 25,2 V CD/2,6 
lub 5,0 Ah

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

Zestaw łańcuchów do: SC 358 E2 
Skład zestawu
+  2 x łańcuch pośredni z zaczepami 

skracającymi  
+  2 x łańcuch do ciągnięcia 

o dł. 2 m, z zaczepami skracającymi
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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WIELOFUNKCYJNE
NARZĘDZIE

TYP STRONGARM
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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Lekki, mobilny, wszechstronny
Zmiana funkcji urządzenia - poprzez nałożenie jednej z trzech końcówek,
służących do cięcia, rozpierania lub wyważania drzwi. Wymiana końcówek
szybka i prosta, nawet w rękawicach - wystarczy jedno kliknięcie w wygodne
przyciski i zamieniamy nożyce w wyważarkę do drzwi lub podnośnik.

• NOŻYCE
• WYWAŻARKA
• ROZPIERACZ
• HALLIGAN
• ŁOM
• PODNOŚNIK

Dane techniczne
Siła cięcia maks. 155 kN (15,8 t)
Rozwarcie ramion – końcówki kombi 207 mm
Siła rozpierania 28 -700 kN (2,8 t – 71 t)
Odległość rozpierania – końcówki kombi 215 mm
Odległość rozpierania – końcówki do podważania 184 mm
Wymiary z końcówkami kombi 794 x 195 x 210
Rodzaj zasilania akumulator Li-on 25,2 V/ 3,9 Ah
Waga z akumulatorem 12,8 kg
Świadectwo CNBOP TAK

STRONGARM E 100

NOŻYCE HYDRAULICZNE TYP STRONGARM
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Plecak transportowy Waliza transportowa

  Ładowarka samochodowa 12V-24 V Latarka taktyczna

Pas noszakowy skórzany

+  Łatwa wymiana końcówek za pomocą wygodnego przycisku
+  Odporna obudowa - pełna wydajność do + 120°C
+  Obracany uchwyt 360° - optymalne trzymanie w 4 pozycjach
+  Uchwyt gwieździsty - intuicyjna obsługa
+  Oświetlenie pola pracy - profesjonalna latarka taktyczna 

(opcja)
+  Akumulator litowo-jonowy zewskaźnikiem poziomu 

naładowania
+  Ochrona IP 54

CIĘCIE ! 

Tnie pręty ogrodzenia, kraty
w drzwiach i oknach, pręty
zbrojeniowe o średnicy do 22 mm,
kłódki, zamki, łańcuchy do 10 mm

OTWIERANIE !

Otwiera drzwi, bramy
z siłą do 4 t.

ROZPIERANIE!

Rozpiera z maksymalną siłą 
700 kN (71 t). z siłą do 4 t.

PODNOSZENIE !

Zalety

OSPRZĘT

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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HYDRAULICZNE 
NARZĘDZIA

RATOWNICZE
(WĘŻOWE)
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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NOŻYCE S 788

NOŻYCE S 799

NOŻYCE HYDRAULICZNE

+  Silne, bezpieczne ostrza w kształcie litery C 
+  Optymalne wykorzystanie efektu wciągania przecinanego elementu w 

kierunku sworznia
+  Doskonałe do cięcia nowoczesnych, wzmacnianych, szerokich elementów 

konstrukcyjnych karoserii
+  Siła cięcia aż do 1101 kN!

+  Ostrza gwarantują doskonały rezultat cięcia - automatycznie ustawiają się wokół 
ciętego elementu tak, że zawsze pracują z maksymalną siłą cięcia

+  Mocniejsze niż jakiekolwiek inne nożyce: klasyfikacja wg NFPA - wszystkie 9, wg 
EN - wszystkie K

+  Najwyższa klasa rozwarcia ostrzy, CC 200 zgodnie z normą EN 13204
+  Siła cięcia 1.376 kN, czyli prawie 140 ton!
+  Idealnie nadaje się do cięcia wszystkich standardowych i nowoczesnych 

pojazdów

Zalety

Zalety

Dane techniczne*                                  S 788 
Klasa zdolności cięcia K
Rozwarcie ostrzy 200 mm
Zapotrzebowanie na olej** 325 cm3

Waga ok. 18,7 kg

Dane techniczne*                                  S 799 
Klasa zdolności cięcia K
Minimalne rozwarcie ostrzy (zasięg 75%) 200 mm
Waga ok. 21,4 kg

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

**dane producenta

**dane producenta
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NOŻYCE S 312

NOŻYCE S 377

NOŻYCE S 120

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

Dane techniczne*                                         S 312
Klasa zdolności cięcia I
Rozwarcie ostrzy 160 mm
Zapotrzebowanie na olej** 110 cm3 
Waga, ok. 14,5 kg

Dane techniczne*                                         S 377
Klasa cięcia I
Rozwarcie ostrzy 180 mm
Waga, ok. 15,2 kg

+  Optymalne wykorzystanie efektu wciągania przecinanego elementu w 
kierunku sworznia - zawsze wykorzystywana jest największa siła cięcia

+  Doskonałe parametry cięcia
+  Niewielka waga – mniejszy wysiłek dla ratownika
+  Mocne i wytrzymałe ostrza – niezawodne podczas akcji

+  Optymalna geometria ostrzy pozwala uzyskać ogromną siłę cięcia we 
właściwym punkcie

+  Doskonałe połączenie wydajności z szybkością otwarcia ostrzy
+  Potężne siły cięcia - klasa zdolności cięcia I
+  Ostrza kute

Dane techniczne*                   S 120
Klasa zdolności cięcia B
Siła cięcia do** 183 kN
Rozwarcie ostrzy nominalne 53 mm
Zapotrzebowanie na olej** 17 cm3 
Waga, ok. ok. 4,3 kg

+  Idealne do zastosowania w ograniczonej przestrzeni np. do przecinania 
pedałów, kolumny kierownicy lub zagłówków

+  Doskonałe parametry cięcia
+  Niewielka waga dzięki kompaktowej budowie
+  Możliwa obsługa jedną ręką

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

**dane producenta

**dane producenta

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

**dane producenta

Zalety

Zalety

Zalety
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+  Nowa geometria końcówki “Shark Tooth Tips”, z wieloma rzędami kolczastych 
wypustek, które maksymalnie zwiększają przyczepność 

+  Nakładki ściskające wbudowane w ramiona rozpieracza
+  Siła rozpierania do 836 kN

+ Nowa geometria końcówki “Shark Tooth Tips”, z wieloma rzędami kolczastych 
wypustek, które maksymalnie zwiększają przyczepność 
+  Siła rozpierania do 658 kN
+  Nakładki ściskające wbudowane w raniona

+  Najlżejszy i najsilniejszy rozpieracz typu BS na rynku! 
+  Doskonałe narzędzie do ratowania podczas wypadków drogowych (samochody, 

ciężarówki, autobusy, pociągi, tramwaje) lub w czasie katastrof i klęsk żywiołowych
+  Końcówki “Shark Tooth Tips”, z wieloma rzędami kolczastych wypustek, które 

maksymalnie zwiększają przyczepność
+  Nakładki ściskające wbudowane w ramiona rozpieracza
+  Siła rozpierania do 600 kN

Zalety

Zalety

Zalety

Dane techniczne*                                    SP 333
Siła rozpierania, min 42 kN 
Dystans rozpierania 600 mm
Dystans ciągnięcia 440 mm
Siła ciągnięcia, max 56 kN
Waga, ok. 13,4 kg 
Zapotrzebowanie na olej** 150 m3

Dane techniczne*                                    SP 555
Siła rozpierania, min 52 kN
Dystans rozpierania 730 mm
Dystans ciągnięcia 569 mm
Siła ciągnięcia, max 58 kN
Waga, ok. 16,3 kg 
Zapotrzebowanie na olej** 240 m3

Dane techniczne*                                    SP 777
Siła rozpierania, min 63 kN
Dystans rozpierania 815 mm
Dystans ciągnięcia 655 mm
Siła ciągnięcia, max 60 kN
Waga, ok. 19,5 kg 
Zapotrzebowanie na olej** 358 m3

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta

ROZPIERACZ SP 333

ROZPIERACZ SP 555

ROZPIERACZ SP 777

ROZPIERACZE RAMIENIOWE

**dane producenta

**dane producenta
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

KSV 11Końcówki typu „Shark-Tooth-Tips“

KSS 20

Zestaw łańcuchów 
Skład zestawu
+  2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi 
+  2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m

OSPRZĘT DO ROZPIERACZY RAMIENIOWYCH
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Wspornik progowy LRS-C Wspornik progowy LRS - T Zestaw końcówek Przedłużka 250 mm 

Dane 
techniczne* R 420 R 422 R 424
Klasyfikacja  
wg PN-EN 13204 TR269/295-134/280-16.8 TR269/365-134/340-18.8 TR269/445-134/43-21

Liczba tłoków 2 2 2
Skok tłoka / siła  
rozpierania, tłok 1 295 mm /269 kN 365 mm/269 kN 445 mm/269 kN

Skok tłoka / siła 
rozpierania, tłok 2 280 mm/134 kN 340 mm/134 kN 430 mm/134 kN

Długość rozłożony 1054 mm 1254 mm 1501 mm
Zapotrzebowanie 
na olej** 1410 cm3 1740 cm3 2140 cm3 

Waga, ok. 16,7 kg 18,7 kg 20,9 kg

Zalety
+  Szybkość i pewność działania - dwa 2-tłokowe cylindry zastępują 

trzy 1-tłokowe
+  Profilowane końcówki na końcu tłoka oraz w stopie cylindra zapewniają 

stabilne umocowanie na pochyłych i śliskich powierzchniach
+  Łatwe ustawianie dzięki obracającej się o 360° końcówce
+  Jeszcze większa skuteczność przy użyciu wsporników progowych 

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta

Dane techniczne* R 410 R 412 R 414
Klasyfikacja wg PN-EN 13204 R 137/300-13 R 137/500-18 R 124/700-24
Liczba tłoków 1 1 1
Skok tłoka / siła rozpierania, tłok 1 300 mm / 137 kN 500 mm / 137 kN 700 mm / 124 kN
Długość rozłożony 749 mm 1180 mm 1600 mm
Zapotrzebowanie na olej** 477 cm3 795 cm3 1110 cm3 
Waga, ok. 12,7 kg ok. 17,7 kg ok. 23,6 kg

Zalety
+  Niewielkie rozmiary w stosunku do zakresu rozpierania
+  Profilowane końcówki na końcu tłoka oraz w stopie rozpieracza zapewniają 

stabilne umocowanie 
+  Łatwe ustawianie dzięki obracającej się o 360° końcówce
+  Jeszcze większa skuteczność przy użyciu wsporników progowych 
+  Przedłużka 250 mm do R410

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta

+  Niezawodne mocowanie, dzięki 
samoczynnym zaciskaniu się na 
progu samochodu

+  Do wszystkich cylindrów 
rozpierających i większości typów 
samochodów

+  Dopasowuje się do wysokości 
progów (140 – 250 mm)

+  Zapewnia stabilną i bezpieczną 
powierzchnię wsparcia dla cylindra 
rozpierającego

+  Użycie LRS-T może też zmniejszyć 
dystans, który musi pokonać 
rozpieracz podczas wysuwu, aby 
skutecznie rozpierać

Skład zestawu
końcówka V, końcówka stożkowa, 
końcówka tnąca, adapter do mon-
tażu na R 410, R 412, R 414, adapter 
do montażu na R 420, R 422, R 424, bolce 
2 szt., waliza

(tylko do R 410)
Nr katalogowy 81-68-40
Waga 1,4 kg

CYLINDER ROZPIERAJĄCY R 410 / R 412 / R 414

CYLINDER ROZPIERAJĄCY R 420 / R 422 / R 424

OSPRZĘT

CYLINDRY ROZPIERAJĄCE
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

Dane 
techniczne* R 420 R 422 R 424
Klasyfikacja  
wg PN-EN 13204 TR269/295-134/280-16.8 TR269/365-134/340-18.8 TR269/445-134/43-21

Liczba tłoków 2 2 2
Skok tłoka / siła  
rozpierania, tłok 1 295 mm /269 kN 365 mm/269 kN 445 mm/269 kN

Skok tłoka / siła 
rozpierania, tłok 2 280 mm/134 kN 340 mm/134 kN 430 mm/134 kN

Długość rozłożony 1054 mm 1254 mm 1501 mm
Zapotrzebowanie 
na olej** 1410 cm3 1740 cm3 2140 cm3 

Waga, ok. 16,7 kg 18,7 kg 20,9 kg

+  Łatwe zwijanie i rozwijanie dzięki ulepszonym prowadnicom węży
+  Duży hamulec na zwijadle łatwo uchwycisz nawet w rękawicy
+  Składana korba ręczna, której nigdy nie zgubisz
+  Sterujesz zwijaniem i rozwijaniem węży zależnie od potrzeby – nawet 

jeśli jest w nich ciśnienie
+  Współczynnik bezpieczeństwa węży powyżej 4:1
+  Zwijadło pojedyncze wolnostojące SHR dostępne jest z parą węży o dł. 20m
+  Inne długości węży na zapytanie

+  Węże o długości 5 m, 10 m, 20 m
+  Współczynnik bezpieczeństwa powyżej 4:1
+  Inne długości węży na zapytanie
+  Ochronnik pełni funkcję uchwytów, chronią węże przed zagięciami

+  Do podłączenia na stałe na agregacie
+  Węże o długości 5 m, 10 m, 20 m
+  Współczynnik bezpieczeństwa powyżej 4:1
+  Inne długości węży na zapytanie
+  Ochronnik pełni funkcję uchwytów, chroni węże przed zagięciami

Zalety

Zalety

Zalety

SHR 20/1,5 - 1 x wąż o dł. 20 m

WĘŻE PRZEDŁUŻAJĄCE

WĘŻE ZASILAJĄCE

POJEDYNCZE ZWIJADŁO SHR

WĘŻE, ZWIJADŁA WOLNOSTOJĄCE
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Zalety
+  Szybka zmiana funkcji narzędzia cięcie i rozpieranie w jednym 
+  Możliwe ciągnięcie przy zastosowaniu zestawu łańcuchów (osprzęt dodatkowy)
+  Niewielkie zapotrzebowanie na olej – idealne np. do przenośnych agregatów 

hydraulicznych

Dane techniczne* SC 358
Klasa zdolności cięcia I
Siła rozpierania min. 38 kN
Odległość rozpierania 369 mm
Siła ciągnięcia maks. 61 kN
Dystans ciągnięcia 382 mm
Zapotrzebowanie na olej* 110 cm3

Waga ok. 14,8 kg

Zalety
+  Szybka zmiana funkcji narzędzia cięcie i rozpieranie w jednym 
+  M ożliwe ciągnięcie przy zastosowaniu zestawu łańcuchów (osprzęt dodatkowy)
+  Niewielkie zapotrzebowanie na olej – idealne np. do przenośnych agregatów 

hydraulicznych

Dane techniczne*                                 SC 557
Klasa zdolności cięcia J
Siła rozpierania min. 41 kN
Odległość rozpierania 430 mm
Siła ciągnięcia maks. 90 kN
Dystans ciągnięcia 315 mm
Zapotrzebowanie na olej** 108 cm3 
Waga ok. 19,9 kg

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

**dane producenta

**dane producenta

Dane techniczne*                           SC 250 M

Zalety

Klasa zdolności cięcia F
Siła rozpierania min.: 30 kN
Odległość rozpierania 308 mm
Siła ciągnięcia maks. 32 kN
Dystans ciągnięcia 334 mm
Waga: ok. 11,9 kg

+   Wbudowana pompka ręczna
+   Korpus narzędzia obraca się o 360°, umożliwiając optymalne położenie 

robocze
+   Całkowita niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania
+   Poręczny i lekki, zmieści się w każdym samochodzie, w samolocie a nawet 

na motocyklu

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

NOŻYCO-ROZPIERACZ SC 557

NOŻYCO-ROZPIERACZ SC 358

NOŻYCO-ROZPIERACZ SC 250 M

NARZĘDZIA KOMBI
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

Zestaw łańcuchów KSV 11 Końcówki typu „Shark-Tooth 
-Tips“

Komplet adapterów 
do montażu KSV 11 i do SC 358

Waliza transportowa
1430 x 416 x 296 mm

Torba/plecak

Zestaw łańcuchów do: SC 358 
Skład zestawu
+  2 x łańcuch pośredni z zaczepami 

skracającymi  
+  2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m, 

z zaczepami skracającymi

OSPRZĘT DO NARZĘDZI KOMBI
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Zalety
+  Wysoka wydajność przy jeszcze szybszej pracy 
+  Mobilność, kompaktowe wymiary, mała waga 
+  Kompaktowa rama do przenoszenia ułatwia transport 
+  Funkcja TURBO, dzięki której jednym ruchem ręki można dwukrotnie zwiększyć 

przepływ oleju, dwukrotnie przyspieszając działanie narzędzia; rozwiązanie to jest 
szczególnie przydatne do zasilania rozpieraczy kolumnowych, które mają bardzo duże 
zapotrzebowanie na olej

Dane techniczne P 630 SG
Klasyfikacja wg PN-EN 13204  1) ATO/MTO
Silnik 4-suwowy, spalinowy
Podłączenie 2 narzędzia
Jednoczesna praca 2 narzędzia
Funkcja TURBO Wbudowana
Moc 2,22 kW
Ciśnienie robocze 700 bar
Wydajność, niskie – wysokie ciśnienie 2 x 3 l/min - 2 x 0,7 l/min
Wydajność Turbo, niskie – wysokie ciśnienie 1 x 5,8 l/min - 1 x 1,35 l/min
Pojemność  użytkowa oleju 3 l
Waga urządzenia gotowego do pracy  2) ok. 23,9 kg

AGREGATY HYDRAULICZNE

AGREGAT P 630 SG, TURBO

+  Łatwa obsługa w rękawicach 
+  Zintegrowana rama do przenoszenia 
+  Funkcja TURBO

Zalety

Dane techniczne P 635 SG
Klasyfikacja wg PN-EN 13204 1) MTO
Silnik Spalinowy, 4-suwowy
Podłączenie 2 narzędzia
Jednoczesna praca 2 narzędzia
Funkcja TURBO Wbudowana
Moc 2,2 kW
Ciśnienie robocze 700 bar
Wydajność, niskie – wysokie ciśnienie 2 x 3,0 – 2 x 0,7 l/min

Wydajność Turbo, niskie – wysokie ciśnienie 1 x 5,8– 1 x 1,35 l/min
Pojemność użytkowa oleju 5 l
Waga urządzenia gotowego do pracy 2) ok. 32,5 kg

AGREGAT HYDRAULICZNY P 635 SG

AGREGATY HYDRAULICZNE

Zalety
+  Duża mobilność i łatwy transport 
+  Duża wydajność - błyskawicznie zasila i zamyka pracę narzędzia
+  Wystarczająca ilość oleju dla prawie wszystkich urządzeń 
+  Wysuwana rączka ułatwia przenoszenie i ustawianie

Dane techniczne  P 630 OG
Klasyfikacja wg PN-EN 13204  1) STO
Silnik 4-suwowy, spalinowy 
Moc 1,6 kW 
Podłączenie 1 narzędzie
Wydajność 1 narzędzie
Ciśnienie robocze 700 bar 
Wydajność - niskie ciśnienie 3,2 l/min 
Wydajność - wysokie ciśnienie 0,7 l/min 
Pojemność użytkowa oleju 3 l 
Waga urządzenia gotowego do pracy  2) ok. 17 kg 

1)    STO – agregat zasilający 1 narzędzie
       ATO - agregat zasilający 2 lub więcej narzędzi; praca naprzemienna tych narzędzi
       MTO - agregat zasilający 2 lub więcej narzędzi; praca jednoczesna tych narzędzi
2)   z olejem hydraulicznym i paliwem

AGREGAT P 630 OG
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

+  Funkcja TURBO
+ Łatwa obsługa w rękawicach
+ Mono-złącza
+ Zintegrowana mocna rama do przenoszenia
+ Zintegrowane podwójne zwijadło - system jedno-wężowy
+ Duża pojemność zbiornika oleju 

+  Funkcja TURBO
+  Wygodna i szybka obsługa: mono-złącza, łatwa obsługa w rękawicach
+  Zintegrowana mocna rama do przenoszenia
+  Zintegrowane podwójne zwijadło - system jedno-wężowy
+  Duża pojemność zbiornika oleju

Zalety

Zalety

Dane techniczne P 635 SG MDHR 20
Klasyfikacja wg PN-EN 13204 1) MTO
Silnik spalinowy, 4-suwowy
Podłączenie 2 narzędzia
Jednoczesna praca 2 narzędzia
Funkcja TURBO Wbudowana
Moc 2,2 kW
Max ciśnienie robocze 700 bar
Wydajność, niskie – wysokie ciśnienie 2 x 3,0 l/min - 2 x 0,7 l/min
Wydajność Turbo, niskie – wysokie ciśnienie 1 x 5,8 l/min - 1 x 1,35 l/min

Pojemność oleju 5 l
Długość węży na zwijadle 2 x 20 m
Waga urządzenia gotowego do pracy, ok 2). 74,3 kg

Dane techniczne P 635 SE MDHR 20
Klasyfikacja wg PN-EN 13204 1) MTO
Silnik 230 V, elektryczny
Podłączenie 2 narzędzia
Jednoczesna praca 2 narzędzia
Funkcja TURBO Wbudowana
Moc 2,2 kW
Max ciśnienie robocze 700 bar
Wydajność, niskie – wysokie ciśnienie 2 x 2,4 l/min - 2 x 0,55 l/min
Wydajność Turbo, niskie – wysokie ciśnienie 1 x 4,7 l/min - 1 x 1,1 l/min

Pojemność oleju 5 l
Długość węży na zwijadle 2 x 20 m
Waga urządzenia gotowego do pracy, ok. 2) 78,5 kg

+  Łatwa obsługa w rękawicach 
+  Zintegrowana rama do przenoszenia 
+  Funkcja TURBO
+  Silnik elektryczny 

Zalety

Dane techniczne P 635 SE
Klasyfikacja wg PN-EN 13204 1) MTO
Silnik 230 V, elektryczny
Podłączenie 2 narzędzia
Jednoczesna praca 2 narzędzia
Funkcja TURBO Wbudowana
Moc 2,2 kW
Rozrusznik elektryczny Wbudowany
Ciśnienie robocze 700 bar
Wydajność, niskie – wysokie ciśnienie 2 x 3,0 – 2 x 0,7 l/min

Wydajność Turbo, niskie – wysokie ciśnienie 2 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min
Pojemność użytkowa oleju 5 l
Waga urządzenia gotowego do pracy 2) ok. 36,7 kg

1)    STO – agregat zasilający 1 narzędzie
       ATO - agregat zasilający 2 lub więcej narzędzi; praca naprzemienna tych narzędzi
       MTO - agregat zasilający 2 lub więcej narzędzi; praca jednoczesna tych narzędzi
2)   z olejem hydraulicznym i paliwem

AGREGAT P 635 SE

AGREGAT P 635 SG MDHR 20

AGREGAT P 635 SE MDHR 20
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Zalety

Dane techniczne P 635SE DHR 20
Klasyfikacja wg PN-EN 13204 1) MTO
Silnik elektryczny
Podłączenie 2 narzędzia
Jednoczesna praca 2 narzędzia
Funkcja TURBO Wbudowana
Moc 2,2 kW
Rozrusznik elektryczny Wbudowany
Ciśnienie robocze 700 bar
Wydajność,niskie – wysokie ciśnienie 2 x 2,4 – 2 x 0,55 l/min
Wydajność Turbo, niskie – wysokie ciśnienie 1 x 4,7 – 1 x 1,1 l/min
Pojemność użytkowa oleju 5 l
Długość węży na zwijadle 2 x 20 m
Waga urządzenia gotowego do pracy 2) ok.76,7 kg

Zalety

Dane techniczne P 635SG – DHR 20
Klasyfikacja wg PN-EN 13204 1) MTO
Silnik elektryczny
Podłączenie 2 narzędzia
Jednoczesna praca 2 narzędzia
Funkcja TURBO Wbudowana
Moc 2,22 kW
Rozrusznik elektryczny Wbudowany
Ciśnienie robocze 700 bar
Wydajność, niskie – wysokie ciś. 2 x 3,0 – 2 x 0,7 l/min
Wydajność Turbo, niskie – wysokie ciś. 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min
Pojemność użytkowa oleju 5 l
Długość węży na zwijadle 2 x 20 m
Waga urządzenia gotowego do pracy 2) ok. 72,5 kg

+  Wyjątkowa mobilność: agregat jest wygodny, mały i lekki
+  Do obsługi wystarczy jedna osoba
+  Dwa niezależne tryby pracy: zasilanie z sieci lub akumulatora
+  Bardzo długi czas pracy 
+  Nie emituje spalin, jest cichy
+  Idealny do zastosowania w akcjach ratowniczych podczas katastrof, 

wypadków na drodze, zdarzeń masowych

Zalety

Dane techniczne P 600 OE
Klasyfikacja wg PN-EN 13204 1) STO
Zasilanie z akumulatora lub sieci elektrycznej
Podłączenie 1 narzędzie
Jednoczesna praca 1 narzędzie
Ciśnienie robocze 700 bar
Wydajność, niskie – wysokie ciśnienie 2,4 - 0,45 l/min
Użytkowa pojemność oleju 1,2 l
Waga z akumulatorem ok. 9,2 kg

AGREGAT P635SE - DHR20

1)    STO – agregat zasilający 1 narzędzie
       ATO - agregat zasilający 2 lub więcej narzędzi; praca naprzemienna tych narzędzi
       MTO - agregat zasilający 2 lub więcej narzędzi; praca jednoczesna tych narzędzi
2)   z olejem hydraulicznym i paliwem

+  Łatwa obsługa w rękawicach 
+  Zintegrowana rama do przenoszenia 
+  Funkcja TURBO
+  Zintegrowane podwójne zwijadło
+  Silnik elektryczny

+  Łatwa obsługa w rękawicach 
+  Zintegrowana rama do przenoszenia 
+  Funkcja TURBO
+  Zintegrowane podwójne zwijadło 

AGREGAT P 635SE - DHR20

AGREGAT P635SG - DHR20

AGREGAT P600 OE
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

+   Niewielka waga, łatwa obsługa, duża mobilność
+   Automatyczne przełączanie z niskiego ciśnienia na wysokie ciśnienie 

przyspiesza działania ratownicze

+   Niewielka waga, łatwa obsługa, duża mobilność
+   Automatyczne przełączanie z niskiego ciśnienia na wysokie ciśnienie 

przyspiesza działania ratownicze

+   Niewielka waga, łatwa obsługa, duża mobilność
+   Automatyczne przełączanie z niskiego ciśnienia na wysokie ciśnienie 

przyspiesza działania ratownicze

Zalety

Zalety

Zalety

Pompy ręczne to niezbędna pomoc dla ratowników pracujących w budynkach, gdzie istnieje ryzyko eksplozji lub gdzie nie ma dostępu do zasilania 
elektrycznego narzędzi ratowniczych. Pompy ręczne stanowią standardowe wyposażenie ekipy ratowniczej.

Dane techniczne LH 2/1,8-70 DIN

Wydajność,niskie ciśnienie* 17 cm3

Wydajność, wysokie ciśnienie* 1,55 cm3

Pojemność oleju 2,4 l
Użytkowa pojemność oleju 1,8 l
Wymiary: dł. x szer. x wys. 655 x 200 x 160 mm

Dane techniczne LH 2/1,8-70 DIN

Wydajność,niskie ciśnienie* 17 cm3

Wydajność, wysokie ciśnienie* 1,55 cm3

Pojemność oleju 2,4 l
Użytkowa pojemność oleju 1,8 l
Wymiary: dł. x szer. x wys. 655 x 200 x 160 mm

Dane techniczne ZPH 3/4

Wydajność,niskie ciśnienie* 10,8 cm3

Wydajność, wysokie ciśnienie* 4,2 cm3

Pojemność oleju 5,25 l
Użytkowa pojemność oleju 4 l
Wymiary: dł. x szer. x wys. 775 x 150 x 230 mm

*skok tłoka

*skok tłoka

*skok tłoka

LH 2/1    8-70 DIN Z MONOZŁĄCZEM

LH 2/1    8-70 DIN BEZ MONOZŁĄCZA

ZPH 3/4

POMPY RĘCZNE
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+   Solidna konstrukcja ułatwia pracę, nawet w najcięższych warunkach 
terenowych typu błoto, luźna nawierzchnia, piasek i woda

+   Podpory nie wymagają konserwacji: trzeba jedynie usuwać zanieczyszczenia 
po każdym zastosowaniu

+   Łatwa obsługa

Zalety

Schodek z klinem

Zestaw LSS1

Zestaw LSS2

Dane techniczne LX-STRUT
Długość jednej podpory (regulowana) 1070 - 1840 mm
Nośność max 1500 kg
Waga  ok. 4,9 kg
Długość pasa 5m

+  Bloki i kliny można ustawiać warstwami
+  Antypoślizgowe; blokują się jedne na drugich
+  Odporne na działanie oleju, czynników chemicznych, środków do czyszczenia 

i rozpuszczalników
+  Przyjazne dla środowiska, wykonane z tworzyw z recyklingu (polietylen)
+  Wytrzymałe, trwałe, odporne na pęknięcia
+  Dopuszczalne obciążenie do 110 kg/cm²

Zalety

Skład zestawu:
+ 2 × podkład 230 x 230 x 25 mm 
+ 2 × podkład 230 x 230 x 50 mm 
+ 2 × podkład 230 x 230 x 75 mm 
+ 2 × klin 230 x 75 x 80 mm 
+ 2 × klin 230 x 150 x 80 mm 
    waga zestawu: ok. 12,5 kg

Skład zestawu:
+ 4 × podkład 230 x 230 x 25 mm 
+ 4 × podkład 230 x 230 x 50 mm 
+ 4 × podkład 230 x 230 x 75 mm 
+ 4 × klin 230 x 75 x 80 mm 
+ 4 × klin 230 x 150 x 80 mm 
    waga zestawu: ok. 25 kg

wymiary: 690 x 230 x 75 mm 
waga: ok. 6,7 kg

Podkład pod schodek

Skład zestawu:
+ 1 x schodek 690 x 150 x 276 mm 
+ 1 x podkład 230 x 150 x 120 mm 
   waga: ok. 8,2 kg 
 

PODPORY LX-STRUT

STABILIZACJA POJAZDÓW

PODKŁADY I KLINY
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

 +   Teleskopowe podpory ratownicze do stabilizacji obiektów o niskim środku 
ciężkości i nierównej powierzchni styku z podłożem. 

+   Solidna konstrukcja ułatwia pracę, nawet w najcięższych warunkach 
terenowych typu błoto, luźna nawierzchnia, piasek i woda

+   Podpory nie wymagają konserwacji: trzeba jedynie usuwać zanieczyszczenia 
po każdym zastosowaniu

+   Dostępne w zestawie lub jako pojedyncza podpora

 +   Wykonanie z lekkiego stopu aluminium
 +   Bardzo lekkie, dwa razy lżejsze od stalowych
 +   Doskonała wytrzymałość – obciążenie do 1000 kg z zachowaniem 

współczynnika bezpieczeństwa 1:5
 +   Teleskopowa regulacja długości
 +   Zintegrowany pas mocujący z hakami umożliwia dowolne konfigurowanie 

układu mocowania podpory do stabilizowanego przedmiotu

Zalety

Zalety

Dane techniczne Podpory PT
Długość 1200 mm do 2000  mm
Nośność max 1500 kg
Długość pasa 5 m
Waga podpory ok. 15kg

Dane techniczne Podpory PT
Długość jednej podpory (regulowana) 1100-1850 mm
Nośność max 1000 kg
Długość pasa 5 m
Waga podpory 7,78 kg

Skład zestawu
+  Podpora uniwersalna – 2 szt 
+  Pasy ściągające
+  Torba transportowa – 1 szt

+  Specjalny zestaw do stabilizacji kabiny kierowcy samochodu ciężarowego
+  Z obu stron kabiny przeprowadza się taśmę zakończoną haczykami, które 

wkłada się w otwory w felgach
+  Taśma zaciskana jest przy użyciu karabińczyka lub za pomocą pętli wokół 

przedniej osi

Zalety

PODPORY RATOWNICZE PT

PODPORY PT

PODPORY ULTRALIGHT

STABILIZATOR KABINY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

33



Dane techniczne LRP 
Wysokość platformy 850 – 1391 mm
Powierzchnia platformy (D x S) 1770 x 850 mm
Udźwig 500 kg
Wymiary po złożeniu 1980 x 1080 x 220 mm
Waga ok. 49 kg

+  Do prowadzenia prac na wysokości
+  Lekka, wytrzymała konstrukcja wykonana z aluminium
+  Regulowana wysokość od 0,85 do 1,4 m
+  4 regulowane nogi drabinki do korygowania nierówności podłoża
+  Można ją składać podczas transportu lub na czas przechowywania
+  Nogi w wykonaniu antypoślizgowym
+  Na platformie mogą przebywać 4 osoby ze sprzętem

Zalety

PLATFORMA RATOWNICZA LRP
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Zalety

Zalety

Zalety

Zalety

+  Doskonale chroni poszkodowanych przed odłamkami szkła
+  Odsłaniane okno pozwala monitorować stan poszkodowanego
+  W pojazdach o konstrukcji stalowej osłonę mocuje się na dachu przy pomocy 

silnych magnesów
+  W pozostałych przypadkach do zamocowania osłony służy specjalna taśma z 

rzepem
+  Dolny brzeg osłony, w który wszyta jest doskonale przylegająca pianka, należy 

wcisnąć między przednią szybę a deskę rozdzielczą
+  Waga: 1 kg

+  Piła do cięcia i usuwania szkła klejonego we wszystkich nowoczesnych 
samochodach osobowych, ciężarowych i autobusach

+  Waga: 0,7 kg

+  Doskonale zabezpiecza poszkodowanych przed odłamkami szkła
+  Została wykonana z mocnego, elastycznego, przezroczystego PCV, dzięki czemu 

możliwa jest stała kontrola stanu poszkodowanego
+  Osłona posiada cztery wygodne uchwyty
+  Waga: 0,8 kg

+  Zestaw akcesoriów do oklejania i zabezpieczania szyb samochodowych w poręcznej 
walizie transportowej

+  Skład zestawu: torba transportowa, folia do oklejania szyb, taśma klejąca z 
podajnikiem, ręczna piła do szyb WSC-1, wybijak do szyb/przecinacz do pasów, 
dźwignia do usuwania tapicerek w pojeździe, znacznik (zaznaczanie miejsc cięcia, 
punkty podpierania  i podparcia), 3 maseczki przeciwpyłowe, miarka zwijana.

+  Waga: 5kg

OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA Z OKNEM

WSC PIŁA RĘCZNA DO CIĘCIA SZKŁA KLEJONEGO

PRZEZROCZYSTA OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA

ZESTAW DO OKLEJANIA I ZABEZPIECZANIA SZYB SAMOCHODOWYCH

CIĘCIE, USUWANIE I ZABEZPIECZENIE SZYB
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URZĄDZENIA POMOCNICZE

+  Do przebijania szkła hartowanego, z którego zazwyczaj wykonane są szyby 
boczne w samochodach osobowych i ciężarowych

+  Waga: 0,2 kg

+  Łączy w sobie funkcję noża do cięcia pasów bezpieczeństwa oraz 
półautomatycznego wybijaka do szyb samochodowych

+  Waga: 0,17 kg

+  Nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Wykonany z polistryrenu
+  W komplecie znajdują się samoprzylepne rzepy montażowe do mocowania na 

płaskiej powierzchni
+  Waga: 0,58 kg

Zalety

Zalety

Zalety

Zalety

WYBIJAK DO SZYB

RESQME WYBIJAK DO SZYB I PRZECINACZ DO PASÓW

PRZECINACZ (NÓŻ) DO PASÓW

NÓŻ RATOWNICZY FIRE

+   Agresywnie ząbkowane, specjalnie wyprofilowane ostrze
+   Odporność na wysoką temperaturę do 300oC 
+   Wyraźna, fluorescencyjna rękojeść dla lepszej widoczności
+   Przecina większość materiałów: kable, przewody, szyby, szkło klejone, 

elementy stalowe, przewody elektryczne, pasy, kartongips, sieci, liny, żyłki itp.
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+  Cięcie w ograniczonej przestrzeni, np. koła kierownicy, dźwigni zmiany 
biegów i pedałów

+  Przecinanie prętów zbrojeniowych i innych materiałów konstrukcyjnych w 
budynkach

+  Poręczny i lekki
+  Nieoceniony w miejscach zagrożonych wybuchem (brak iskrzenia, 

współpracują z pompą ręczną)
+  Praktyczna waliza na czas przechowywania i transportu
+  Skład zestawu: przecinacz pedałów LC 75/40, pompa ręczna, wąż, walizka.

Zalety

+  Do otwierania metalowych drzwi ze skomplikowanymi zamkami lub drzwi 
przeciwpożarowych, w czasie prowadzenia akcji ratowniczych lub działań 
policyjnych w budynkach

+  Skład zestawu: wyważacz drzwi HT 90, pompa ręczna, wąż, walizka.

Zalety

+  Dwa w jednym: wyważanie drzwi i cięcie pedałów z pompą ręczną i 
wężem w jednej walizie transportowej.

+  Skład zestawu: przecinacz pedałów LC 75/40, wyważacz drzwi HT 90, 
pompa ręczna, wąż, walizka.

Zalety

Dane techniczne LSH 4 HTS 90 HTS 90 / LSH 4
Nr katalogowy 81-81-10 81-81-20 81-81-30
Siła cięcia 75 kN - 75 kN
Siła rozpierania - 90 kN 90 kN
Skok - 100 mm 100 mm
Rozwarcie ostrzy 40 mm - 40 mm
Waga ok. 8,8 kg 12,8 kg 17,1 kg

HTS 90 HYDRAULICZNY ZESTAW DO WYWAŻANIA DRZWI

LSH 4 MINI ZESTAW DO CIĘCIA PEDAŁÓW

HTS 90 / LSH 4 ZESTAW DO WYWAŻANIA DRZWI I CIĘCIA PEDAŁÓW

OBCINANIE PEDAŁÓW I WYWAŻANIE DRZWI
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URZĄDZENIA POMOCNICZE

+  Zabezpieczenie Air Bag I chroni kierowcę przed opóźnionym działaniem 
poduszki powietrznej + Zabezpieczenie można zamocować przed lub po 
wycięciu przedniej szyby i usunięciu dachu

+  Odpowiednie do zastosowania w pojazdach kierowanych lewostronnie i 
prawostronnie

+  Szybki i prosty montaż
+  Można zakupić jedno zabezpieczenie poduszki

+  Zabezpieczenie Air Bag II chroni pasażera przed opóźnionym działaniem 
poduszki powietrznej

+  Zabezpieczenie można zamocować przed lub po wycięciu przedniej szyby i 
usunięciu dachu

+  Odpowiednie do zastosowania w pojazdach kierowanych lewostronnie i 
prawostronnie

+  Szybki i prosty montaż
+  Można zakupić jedno zabezpieczenie poduszki 

+  Air Bag - zabezpieczenie na kierownicę samochodu ciężarowego o śr. do 
50 cm

+  Zabezpieczenie można zamocować przed lub po wycięciu przedniej szyby i 
usunięciu dachu

+  Odpowiednie do zastosowania w pojazdach kierowanych lewostronnie i 
prawostronnie

+  Szybki i prosty montaż
+  Można zakupić jedno zabezpieczenie poduszki

Zalety

Zalety

Zalety

Skład zestawu:
+  zabezpieczenie na kierownicę o śr. 35 - 39 cm 
+  zabezpieczenie na kierownicę o śr. 40-45 cm
+  waliza transportowa

    Wymiary walizy (D x S x W):  380 x 290 x 100 mm
     Waga 1,7 kg

Skład zestawu:
+  zabezpieczenie (mata), 
+  5 taśm mocujących
+  torba nylonowa transportowa

    Wymiary (D x S x W):  750 x 250 x 150 mm
    Waga 3,4 kg

Skład zestawu:
+  Zabezpieczenie AirBag  na kierownicę samochodu ciężarowego o średnicy do 50 cm
+  torba transportowa

AIR BAG SAFE SET I ZABEZPIECZENIE PODUSZKI KIEROWCY

AIR BAG SAFE SET II ZABEZPIECZENIE PODUSZKI PASAŻERA KIEROWCY

ZABEZPIECZENIE NA KIEROWNICĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 

ZABEZPIECZENIA PODUSZEK AIR BAG
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Zestaw pokrowców ochronnych „duży”
Skład zestawu: 
+  1 x duży pokrowiec
+  2 x mały pokrowiec
+  4 x pokrowiec kieszeniowy
+  torba
Waga zestawu ok. 7 kg
 
Zestaw pokrowców ochronnych „mały”
Skład zestawu: 
+  1 x duży pokrowiec
+  1 x mały pokrowiec
+  2 x pokrowiec kieszeniowy
+  torba
Waga zestawu ok. 3,7 kg

Osłona na odcięte słupki 
Posiada taśmy z odblaskami i taśmy na rzepy do montażu.
Oferowana jako pojedyncze sztuki.
Waga osłony ok. 0,4 kg

+  Wykonana z trwałego materiału odpornego na wodę i zabrudzenia
+  W czasie akcji ratowniczej służy jako miejsce do złożenia narzędzi
+  Organizuje, pomaga utrzymać porządek i bezpiecznie prowadzić działania 

ratownicze
+  Wymiary (D x S): 2,5 x 2 m

Zalety

Zalety
+  Pokrowce skutecznie chronią ratowników przed obrażeniami 

spowodowanymi ostrymi krawędziami po odcięciu elementów karoserii. 
+  Nakłada się je na słupki pozostałe np. po odcięciu dachu i mocuje taśmą 

z rzepem.
+  Wszyte magnesy pozwalają przyczepić je do każdej metalowej części 

pojazdu.
+  Wykonane są z niezwykle odpornego na ścieranie materiału (Cordura® 

firmy DuPont) i kilku warstw specjalnej wełny. 
+  Jeden zestaw służy do zabezpieczenia jednej strony pojazdu. Dla 

zabezpieczenia obydwu stron samochodu należy zastosować 2 zestawy.

POKROWCE OCHRONNE

MATA WIELOFUNKCYJNA

WYPOSAŻENIE OCHRONNE
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URZĄDZENIA POMOCNICZE

+  Idealne narzędzie do tworzenia otworów odprowadzających
+  Nie przewodzi prądu – chroni przed napięciem do 20 000 V
+  Bezstopniowa regulacja długości – blokada wysuwu możliwa na 

wszystkich pozycjach
+  Długość rozłożony 3750 mm, złożony 2200 mm
+  Budowa - hak ze stali węglowej, teleskopowa konstrukcja z włókna szklanego
+  Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855
+  Waga: 3 kg 

+  Wszechstronne wielozadaniowe narzędzie dla jednostek straży pożarnej i 
ratowników

+  Łączy funkcje topora, łomu i siekierołomu
+  Za jego pomocą można m.in. rozrywać łańcuchy, wybijać ukręcać elementy 

przeszkadzające w akcji, podważać drzwi, wyłamywać zamki, także w 
pojazdach

+  Wykuty z wysokogatunkowej stali, ocynkowany
+  Długość 91 cm lub 106 cm

Zalety

Zalety

+  Można nim stłuc większość okien
+  Aby zwiększyć zasięg, można wykorzystać drabinę lub antenę naziemną
+  Wykonanie ze stali nierdzewnej
+  Długość w stanie złożonym 1,2 m, po rozłożeniu:  1,7 m 
+  Waga:  3,1 kg

+  Młot do tworzenia wejść ratowniczych, otworów wentylacyjnych, 
jako łom itp.

+  Długość: 61 cm

+  Topór do tworzenia wejść ratowniczych, otworów wentylacyjnych, jako 
łom itp.

+  Długość: 91 cm

Zalety

Zalety

Zalety

Zalety

LEADER STRIKE

MŁOT

TOPÓR

HALLIGAN BAR

BOSAK DIELEKTYCZNY

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
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Dane techniczne * V 1 V 5 V 7 V 10 V 12 V 20 V 26
Siła podnoszenia 1,3 t 4,6 t 7,5 t 10,1 t 12,3 t 20,2 t 25,9 t
Max wysokość podnoszenia 7,4 cm 12,1 cm 15,8 cm 17,8 cm 19,5 cm 24,5 cm 27 cm
Wymiary 14 x 13 cm 25,5 x 20 cm 28 x 28 cm 32 x 32 cm 35 x 35 cm 44 x 44 cm 47 x 52 cm
Zapotrzebowanie powietrza** 4 l 23,2 l 54 l 120,3 l 191,3 l 296,3 l 279 l
Waga, ok. 0,5 kg 1,3 kg 2 kg 2,6 kg 3 kg 4,8 kg 6,2 kg

Dane techniczne * V 33 L V 35 V40 V 50 V 59 V 83 V 102
Siła podnoszenia 33,3 t 34,7 t 40,4 t 50,1 t 59,4 t 82,7 t 101,6 t
Max wysokość podnoszenia 19,3 cm 29,9 cm 33,6 cm 37,5 cm 39,3 cm 46,6 cm 51,6 cm
Wymiary 31 x 102 cm 52 x 62 cm 61 x 61 cm 67,6 x 67,6 cm 78 x 69 cm 86 x 86 cm 95 x 95 cm
Zapotrzebowanie powietrza** 321,7 l 479 l 603 l 798,3 l 1.103,7 l 1.646,0 l 2.301,3 l
Waga, ok. 8 kg 8,2 kg 9,3 kg 11,9 kg 13,9 kg 20,1 kg 23,1 kg

+  Siła podnoszenia do 101,6 tony
+  Wysokość podnoszenia od 7,4 do 51,6 cm 
+  Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
+  Wzmocnione włóknem aramidowym
+  Wysokość poduszki tylko 2,5 cm
+  Specjalnie zaprojektowana powierzchnia zapobiega przesuwaniu się 

poduszek ułożonych jedna na drugiej
+  Świadectwo dopuszczenia CNBOP
+  Osprzęt patrz str. 48

Zalety

Wysokość w stanie spoczynku - tylko 2,5 cm 
Ciśnienie robocze 12 bar
Ciśnienie kontrolne 18 bar
Ciśnienie rozrywające min 48 bar

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta

PODUSZKI 12 BAR S.TEC 

PODUSZKI PNEUMATYCZNE
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Ciśnienie robocze 12 bar
Ciśnienie kontrolne 18 bar
Ciśnienie rozrywające min 48 bar
Wysokość talerza mocującego 1,5 cm

+  Wysoki poziom stabilności dzięki połączeniu poduszek talerzem mocującym 
+  Niepotrzebne dodatkowe stelaże wspierające
+  Można łączyć dwie lub trzy poduszki (maksymalnie trzy), co pozwala dowolnie 

zwiększać wysokość podnoszenia 
+  Dostępne 3 modele = 16 kombinacji łączenia 
+  Świadectwo dopuszczenia CNBOP
+  Osprzęt patrz str. 48

Zalety

Dane techniczne* VCB 30 C.Tec VCB 75 C.Tec VCB 172 C.Tec
Siła podnoszenia 30,1 t 74,7 t 171,8 t
Wysokość podnoszenia max 29,3 cm 45,9 cm 69 cm
Zapotrzebowanie powietrza 420 l 1.476 l 5.048 l
Średnica 56,5 cm 89 cm 135 cm
Waga, około 19,56 kg 34,12 kg 58,10 kg
Wysokość spoczynkowa 9 cm 9 cm 11,5 cm

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta

PODUSZKI 12 BAR C.TEC

PODUSZKI 8 BAR 

+  Wysokość poduszki tylko 2,5 cm
+  Doskonała przyczepność
+  Każda poduszka poddana jest końcowej kontroli
+  Współczynnik bezpieczeństwa ponad 4:1
+  Właściwości antystatyczne i samo gasnące
+  Świadectwo dopuszczenia CNBOP
+  Zbrojenie aramidowe
+  Osprzęt patrz str. 48

Zalety

Dane techniczne * V 1 V 3 V 5 V 6 V 10 V 12 V 18
Siła podnoszenia 1 t 3,3 t 5,7 t 6,4 t 9,6 t 12 t 17,7 t
Max wys. podnoszenia 7,5 cm 12 cm 14,5 cm 16,5 cm 20,3 cm 20 cm 27 cm
Wymiary 14 x 13 cm 25,5 x 20 cm 28 x 28 cm 29,5 x 29,5 cm 37 x 37 cm 32 x 52 cm 47 x 52 cm
Zapotrzebowanie powietrza** 2,7 l 15,8 l 28,4 l 39,6 l 82,8 l 96,3 l 195,3 l
Waga ok 0,5 kg 1,0 kg 1,4 kg 1,9 kg 3,3 kg 3,9 kg 5,7 kg

16 kombinacji łączenia poduszek VCB

Maksymalna wysokość 
podnoszenia poduszki [cm] A B C D E F G H I J K L M N O P

VCB 30 29,3 1 2 3 1 1 1 1 1
VCB 75 45,9 1 2 3 1 2 1 1 1
VCB 172 69 1 2 3 1 2 1 2 1
Talerz łączący 1,5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
Łączna wysokość [cm] 29,3 60,1 90,9 45,9 93,3 140,7 69 139,5 210 76,7 124,1 116,4 186,9 99,8 170,3 147,2

Dane techniczne * V 20 V 24 V 24L V 31 V 35L V 40 V 54 V 68
Siła podnoszenia 19,4 t 24 t 24 t 31,4 t 35,8 t 39,6 t 54,4 t 67,7 t
Max wys. podnoszenia 28,0 cm 30,6 cm 20,1 cm 37 cm 31 cm 40,2 cm 47,8 cm 52 cm
Wymiary 48 x 58 cm 52 x 62 cm 31 x 102 cm 65 x 69 cm 43 x 115 cm 78 x 69 cm 86 x 86 cm 95 x 95 cm
Zapotrzebowanie powietrza** 224,1 l 296,1 l 211,5 l 517,5 l 349,4 l 675,0 l 1117,8 l 1457,1 l
Waga ok 6,2 kg 7,2 kg 6,8 kg 10,1 kg 10 kg 12,2 kg 17,3 kg 20,7 kg

Ciśnienie robocze 8 bar
Ciśnienie kontrolne 12 bar
Wysokość spoczynkowa
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+  Zastosowanie: pierwszy etap działań uwalniających osoby spod przewróconego 
pojazdu; przygotowanie dalszych działań ratowniczych w celu uwolnienia 
uwięzionych osób

+  Można stosować jednocześnie z podporami stabilizującym
+  Optymalne rozłożenie ciśnienia
+  Testy zgodne z EN 13731
+  Ciśnienie kontrolne 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego
+  2-letnia gwarancja
+  Produkt dostępny w zestawie
+  Brak świadectwa dopuszczenia CNBOP (możliwość uzyskania)

Skład zestawu 
+  poduszka klinowa 2 szt. 
+  wąż napełniający 10 m 2 szt. 
+  podwójny sterownik Air CU w obudowie z tworzywa z oświetleniem 
+  reduktor butlowy 200/300 bar 
+  zestaw naprawczy 
+  torba transportowa

ZaletyKlinowa poduszka niskociśnieniowa jest niezastąpiona kiedy masz mało czasu 
na uwolnienie osób uwięzionych np. pod przewróconym pojazdem. Wąski, 
klinowy kształt jednego boku, pozwala zastosować poduszkę w miejscach, 
gdzie znajdujemy niewielką przestrzeń do użycia innych narzędzi. 

Dane techniczne* Poduszka klinowa 1 bar
Siła podnoszenia 6 t
Max wysokość podnoszenia 60 cm
Wymiar 80x80 cm
Ciśnienie robocze 1 bar
Ciśnienie kontrolne 1,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza 506 l
Waga ok. 10,4 kg

*dane producenta

PODUSZKI 1 BAR KLINOWE 
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+  Niewielkie obciążenie punktowe przy podnoszeniu (max 1.000 g/cm²)
+  Stała siła podnoszenia niezależna od wysokości podnoszenia
+  Wysoka elastyczność – poduszka obejmuje przedmiot wokół krawędzi – 

podnoszenie i przesuwanie odbywa się równocześnie
+  Łatwa naprawa uszkodzeń
+  Możliwość regulacji ciśnienia roboczego od 0,1 do 1 bar za pomocą sterownika
+  Ściany boczne wykonane z wysokogatunkowego aramidu
+  Opatentowane wulkanizowane przyłącza pneumatyczne
+  Tabliczka znamionowa z odblaskowym obrzeżem
+  Każda poduszka poddana jest końcowej kontroli
+  Ciśnienie rozrywające 3 – 4 razy większe od ciśnienia roboczego
+  Testy zgodne z EN 13731
+  Produkt dostępny w zestawach

+  Ciśnienie zmienne do 1,0 bar
+ Lepsza stateczność dzięki prostokątnej formie
+  Ściany boczne z tkaniny aramidowej odpornej na rozerwanie wysoki współczynnik 

bezpieczeństwa 1: 4
+  Wmontowany zawór bezpieczeństwa — dodatkowo do zaworu bezpieczeństwa w 

sterowniku (przy zestawie ratowniczym)
+  Produkt dostępny w zestawie: LH 1/30 S ze sterownikiem Air CU z oświetleniem, 

nr kat. 3110011100

Skład zestawu
+  poduszka LH 1/30 S 2 szt.
+  wąż napełniający 5 m 2 szt.
+  podwójny sterownik Air CU
+   reduktor butlowy 200/300 bar
+  zestaw naprawczy
+  torba transportowa

Zalety

ZaletyPoduszki niskociśnieniowe typu LH różnią się od poduszek niskociśnieniowych 
uproszczoną budową, mają natomiast takie same zalety i funkcje – podnoszą 
i podpierają ciężkie obiekty ze stałą siłą. Stosowane są przy podnoszeniu i 
pozycjonowaniu przewróconych pojazdów, w szczególności cienkościennych 
karoserii samochodów osobowych,autobusów, pojazdów ciężarowych o 
zamkniętych nadwoziach, wagonów kolejowych. Mogą być stosowane jako 
podarcie w sytuacjach awaryjnych w wykopach ziemnych. 

Dane techniczne* Poduszka 
typ 1/23

Poduszka 
typ 1/13

Poduszka 
typ 1/9

Poduszka 
typ 1/6

Siła podnoszenia 11,3 t 6,5 t 4,5 t 3 t
Max wysokość podnoszenia 123 cm 77cm 70,8 cm 54 cm
Średnica 123 cm 91 cm 76 cm 62,5 cm
Zapotrzebowanie powietrza** 3023 l 1038 l 677 l 328 l
Waga, ok. 20,05 kg 11,3 kg 8,8 kg 5,8 kg

Zestaw poduszek 1/6 
(nr kat. 3110011500), 
skład zestawu: 

Zestaw poduszek 1/9 
(nr kat. 3110011400) 
skład zestawu: 

Zestaw poduszek 1/13 
(nr kat. 3110011300) 
skład zestawu:

Zestaw poduszek 1/23 
(nr kat. 3110011200) 
skład zestawu:

+  2x poduszka 1/6, 
+  1x podwójny sterownik Air CU,
+  2x wąż napełniający 1 bar 5m, 
+  1x reduktor butlowy 200/300 bar, 
+  1x zestaw naprawczy, 
+  1x torba transportowa na poduszki 

+  2x poduszka 1/9, 
+  1 x podwójny sterownik Air CU, 
+  2x wąż napełniający 1 bar 5 m, 
+  1x reduktor butlowy 200/300 bar, 
+  1x zestaw naprawczy, 
+  1x torba transportowa na poduszki

+  2x poduszka 1/13, 
+  1x podwójny sterownik Air CU, 
+  2x wąż napełniający 1 bar 5 m, 
+  1x reduktor butlowy 200/300 bar, 
+  1x zestaw naprawczy, 
+  1x torba transportowa na poduszki

+  2x poduszka 1/23, 
+  1x podwójny sterownik Air CU, 
+  2x wąż napełniający 1 bar 5 m, 
+  1x reduktor butlowy 200/300 bar, 
+  1x zestaw naprawczy, 
+  1x torba transportowa na poduszki

Dane techniczne* poduszka LH 1/30 S
Siła podnoszenia 6,05 t
Wysokość podnoszenia 65 cm
Wysokość spoczynkowa 4 cm
Wymiary 90x71 cm
Ciśnienie robocze 1 bar
Zapotrzebowanie powietrza** 506 l
Waga 7 kg

HTS 90 HYDRAULICZNY ZESTAW DO WYWAŻANIA DRZWI

Wysokość spoczynkowa 3 cm
Ciśnienie robocze 1 bar
Ciśnienie kontrolne 1,5 bar

PODUSZKI 1 BAR 

PODUSZKI 1 BAR TYPU LH 

Poduszki niskociśnieniowe 1 bar to klasyka w dziedzinie pneumatycznego 
sprzętu ratowniczego. Ich kształt i równomiernie rozłożona siła umożliwiają 
dopasowanie poduszki do każdego obiektu, także o nieregularnym kształcie. 
Mocne wewnętrzne taśmy umożliwiają stabilizację powierzchni bocznej poduszki 
i zabezpieczają przed tworzeniem się wybrzuszeń . Antypoślizgowe żłobienie 
na wysoce wytrzymałej powierzchni górnej i dolnej gwarantuje mocne oparcie 
poduszki na miękkim i śliskim podłożu. Wykorzystywane są m.in. do podnoszenia 
autobusów, wagonów metra lub tramwajów. 

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP
**dane producenta
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Zawór odcinający 12 bar
         

      1200004100

 
      1200004000 

      1200006400

      1200004200

Wąż napełniający 12 bar   5m  10m Sterowniki 12 bar   pojedynczy podwójny 

Zawór odcinający 12 bar z wężem 0,3 m

      1200002000 1200002500

      1200002300 1200002800

      1200002100 1200002600

Air CU w obudowie z oświetleniem

      ―  1200001700

Sterownik w obudowie z aluminium (możliwość łączenia dwóch ze sobą)

       ―  1200005000

Reduktor butlowy 200/300 bar

      1600014500

Prosty

      1200001900 1200001800

Zawór odcinający 8 bar
         

      0800007301
 
  
      0800007201

      0800005800
 
  

Wąż napełniający 8 bar  5m  10m Sterowniki 8 bar   pojedynczy podwójny 

Zawór odcinający 8 bar z wężem 0,3 m

      0800000901 0800007401 

      0800001301 0800007601

Air CU w obudowie z oświetleniem

      ―  080001990

Sterownik w obudowie z aluminium (możliwość łączenia dwóch ze sobą)

      ―                     08000015800

Prosty 

      0800002001 0800002401

12 BAR 

8 BAR 

OSPRZĘT DO PODUSZEK

Reduktor butlowy 200/300 bar

      1600014500



PODUSZKI PNEUMATYCZNE - OSPRZĘT
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Reduktor butlowy 200/300 bar

      1600014500

Torby transportowe

Talerz łączący

Nakładki ochronne

Zestaw osprzętu w walizie do poduszek C.Tec 12 bar

Zestaw I do poduszek C.Tec
      

      1200006300

      Skład zestawu
      +  2 x wąż napełniający 10 m
      +  1 x sterownik Air CU w obudowie 

z oświetleniem   
      +  1 x reduktor butlowy 200/300 bar
      +  1 x waliza (na kółkach)

torba transportowa na poduszkę VCB 25/30 C.Tec
        
 

      1000012500

talerz do połączenia dwóch poduszek C.Tec 12 bar    
    
 

      1000012100

Nakładka gumowa na poduszki VCB 25/30 C.Tec     
   

      1000012800

torba transportowa na poduszkę VCB 62/75 C.Tec

        
      1000012600

Nakładka gumowa na poduszki VCB 62/75 C.Tec

           
  
      1000012900

torba transportowa na poduszkę VCB 143/172 C.Tec

        
      1000012700

Nakładka gumowa na poduszki VCB 143/172 C.Tec

        
      1000013000

1 BAR 

DODATKOWY OSPRZĘT DO PODUSZEK C.Tec

      0100000301
 0
  

Wąż napełniający 1 bar  5m  10 Sterowniki 12 bar   pojedynczy podwójny 

Zawór odcinający 1 bar

      0100004100 0350007401

      0100004000 0350033500

Air CU w obudowie z tworzywa sztucznego z oświetleniem

      ―  0100005000

Prosty

      0100001503 0100001803



Przyłącze zaworowe opony samochodu ciężarowego

Mostek do łączenia dwóch butli 200 bar  
 
      1600008400 

Adapter do napełniania opon samochodu ciężarowego 

Zaślepka (zamyka linię sterującą systemu hamulcowego) 

Reduktor butlowy 200/300 bar z wężem 2 m

 
1600013601

 
1600031900

 
1600007800

 
1600012900

 
1600012600

 
1600012000

 
1600014500

Adapter do pobierania powietrza z przyłącza sam. ciężar., 2-drożny system 
hamulcowy 

Mostek do łączenia dwóch butli 300 bar   
 
      1600009100

Wąż doprowadzający powietrze 10m, zielony, z zaworem odcinającym

Zawór do napełniania z opon sam. ciężar. przy pomocy uniwersalnej pompki 
ręcznej/nożnej lub innego źródła powietrza

1600008000

1600007500

1600008200

1600008200

Adapter do stałej instalacji sprężonego powietrza /sprężarki przenośnej 

Adapter do napełniania ze sprężarki przenośnej 

Napełnianie z opon samochodu ciężarowego

Napełnianie z systemu hamulcowego samochodu ciężarowego

Napełnianie ze stałej instalacji sprężonego powietrza

Napełnianie ze srężarki przenośnej

Adapter do sprężarki

Reduktor wstępny 16 bar max 

Napełnianie z butli ze sprężonym powietrzem
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1600009400

 
1600008700

 
nr kat. 1600013601

 
nr kat. 1600007800

 
nr kat. 1600008000

 
nr kat. 1600012900

 
nr kat. 1600007500

 
nr kat. 1600012600

 
nr kat. 1600001200
 
nr kat. 1600008200

 
nr kat. 1520002500

Pompka ręczna powietrza 520 cm3/1 cykl (używając jej nie potrzebujesz ani 
adapterów, ani węży) 

Zestaw adapterów do wszystkich źródeł powietrza
Nr katalogowy zestawu 1600012501  
 

Pompka nożna powietrza 420 cm3/1 cykl (używając jej nie potrzebujesz ani 
adapterów, ani węży)

  Skład zestawu:

Wąż doprowadzający powietrze 10 m, 
zielony z zaworem odcinającym

Adapter do napełniania opon samochodu 
ciężarowego 

Zawór do napełniania opon 
samochodowych, przy pomocy 
uniwersalnej pompki ręcznej/nożnej 
lub innego źródła powietrza

Przyłącze zaworowe opony samochodu 
ciężarowego

Adapter do pobierania powietrza 
przyłącza samochodu, 2-drożny system 
hamulcowy,

Zaślepka (zamyka linię sterującą systemu 
hamulcowego) 

Adapter do sprężarki 

Adapter do instalacji spręzonego 
powietrza/sprężarki przenośnej
 
Torba transportowa

Pompki do napełniania

Adaptery do napełniania
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PNEUMATYCZNE 
URZĄDZENIA 
RATOWNICZE
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25

SKOKOCHRONY

54

+  Powierzchnia zeskoku niebieskie koła (badania udowodniły, że symbol ten 
pomaga przezwyciężyć  paraliżujący strach przed skokiem z wysokości)

+  Powłoka wykonana z materiału niepalnego, odpornego na rozdarcie
+  Gwarancja jakości i bezpieczeństwa: testowane zgodnie z DIN 14151 T1 

i T3, kontrola końcowa (próba ze spadającym ciężarem  przeprowadzona 
3-krotnie)

+  Widoczna na powłoce zewnętrznej skrócona instrukcja 
    bezpieczeństwa
+  Skokochron doskonale widoczny nawet w gasnącym świetle, dzięki 

neonowo-żółtym, „świecącym” bocznym ściankom
+  Wymienny zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem
+  Do rozłożenia potrzebne tylko dwie osoby
+  Wyprodukowany w Niemczech
+  2-letnia gwarancja
+  Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Zalety skokochronów SP 16, SP 25Ekipy ratownicze często stosują skokochron jako ostatnią szansę ratunku, 
szczególnie w sytuacji, gdy jest niewiele czasu na przeprowadzenie ewakuacji, 
która odbywa się na wyższych kondygnacjach albo gdy drabina pożarnicza nie 
może dotrzeć do miejsca akcji ratowniczej.

Dane techniczne* SP 16
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 349 x 349 x 174 cm

Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.) 90 x 55 x 30 cm

Czas napełniania 16,48 s

Zakres temperatur -20 / +50 oC

Ciśnienie robocze 0,3 bar

Ciśnienie kontrolne 0,45 bar

Waga 61,44 kg
Sposób napełniania sprężone powietrze z butli

Dane techniczne* SP 25
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 462 x 463 x 240 cm

Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.) 110 x 63 x 45 cm

Czas napełniania 49 s

Zakres temperatur -20 / +50 oC

Ciśnienie robocze 0,5 bar

Ciśnienie kontrolne 0,65 bar

Waga ok. 80 kg
Sposób napełniania sprężone powietrze z butli

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP



SKOKOCHRONY

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25SKOKOCHRON TYP SP 60
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+  Do rozłożenia potrzebne tylko cztery osoby
+  W 20 sekund po każdym skoku możliwe jest oddanie kolejnego (system 

wyrównywania ciśnienia)   
+  Powierzchnia zeskoku – niebieskie koła – pomaga przezwyciężyć 

paraliżujący strach przed skokiem z wysokości
+  Powłoka wykonana z materiału  niepalnego, odpornego na rozdarcie 
+  Testowany zgodnie  z DIN 14151 T1 i T3 
+  Wyprodukowany w Niemczech
+  2-letnia gwarancja

Zalety

W czasach, gdy budynki prawie sięgają do nieba, może trzeba będzie skoczyć z wysokości 60 m. Na taki scenariusz możesz zaopatrzyć się w skokochron SP 60 
o największej na świecie powierzchni zeskoku! SP 60 napełniany jest za pomocą dwóch niezależnych wentylatorów (standardowo w zestawie ze skokochronem), 
dzięki czemu jego rozłożenie trwa zaledwie 80 sekund! Nowoczesny system podwójnych komór powietrznych optymalnie opóźnia uderzenie a innowacyjny system 
wyrównywania ciśnienia umożliwia w bardzo krótkim czasie oddanie kolejnego skoku. Podłoga skokochronu wykonana jest w technologii bezszwowej, z odpornego 
materiału o przedłużonej żywotności, co zapobiega uszkodzeniom na skutek tarcia.

Dane techniczne* SP 60
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 850 x 650 x 250 cm

Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.) 155 x 100 x 55 cm

Czas napełniania 80 s 

Zakres temperatur -20 / +50 oC

Waga 240 kg

Najwyższa na świecie 

powierzchnia zeskoku



+  Samoczynnie podnoszący się stelaż pneumatyczny wykonany 
ze specjalnego materiału odpornego na rozdarcie

+  Budowa modułowa
+  Krótki czas rozstawiania np. MT20 - tylko 2 minuty 
+  Rzepy umożliwiające łączenie namiotów ze sobą (większa powierzchnia 

użytkowa)
+  Siatka (patent Vetter) przy suficie namiotu umożliwiająca mocowanie 

sprzętu medycznego i/lub oświetlenia (siatka tylko w namiotach MT)   
+  Powłoka namiotu wykonana z poliuretanu (PU)
+  Demontowanle elementy np. podłoga, ściany wejściowe
+  Długi czas użytkowania bez konieczności napełniania
+  Zawór bezpieczeństwa 0,3 bar zintegrowany ze stelażem zabezpieczający 

przed nadmiernym napełnieniem namiotu 
+  Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania umożliwiające wybór zasilania: 

wentylator lub butla na sprężone powietrze
+  Możliwość dodatkowego wyposażenia (opcja) np. siatka podsufitowa (MT 

Basic), balasty boczne, ścianki działowe, oświetlenie, dodatkowe okna 
(różnego typu), indywidualne oznakowanie itp.

+  Możliwość wstawienia łóżek dla poszkodowanych
+  Wyprodukowano w Niemczech

Zalety

Zarówno namioty MT, jak i MT Basic oferujemy w czterech wielkościach o powierzchni użytkowej od 20 do 6o m2. Dodatkowo namiot główny (45 m2) jako baza 
do utworzenia „miasteczka namiotowego“ lub oddzielnie.

Porównanie wyposażenia standardowego namiotów MT i  MT Basic

Standardowe kolory

„Miasteczko namiotowe”. Zdjęcie przedstawia: 
namiot główny, do niego dołączone: MT 20,  MT 30, 
2 x MT 40 (łączna powierzchnia użytkowa: 175 m2 )

Demontowalna ściana wejściowa (rzepy), umożliwia 
np. powiększanie powierzchni namiotu poprzez 
łączenie kilku ze sobą 

Dane techniczne MT 20 MT 30 MT 40 MT 60 Namiot główny

Nr katalogowy MT
Nr katalogowy MT Basic 

1523027400
1523027900

15230275400
15230280000

1523027600
1523028100

1523027700
1523028200

1523027800

Powierzchnia użytkowa m2 20 30 40 60 45
Max ilość łóżek (do wstawienia) szt. 6 8 12 18 -
Ilość okien (tylko w MT) szt. 4 6 6 6 4
Czas napełniania s 120 180 240 360 300
Wymiary zewnętrzne  (dł. x szer. x wys.) cm 370 x 593 x 324 550 x 593 x 324 730 x 593 x 324 1100 x 593 x 324 660 x 660 x 324*
Wymiary wewnętrzne  (dł. x szer. x wys.) cm 370 x 534 x 294 550 x 534 x 294 730 x 534 x 294 1100 x 534 x 294 660 x 660 x 294
Zapotrzebowanie powietrza l 3052 4566 5851 8113 4567
Wymiary transportowe cm 110 x 85 x 60 110 x 85 x 60 110 x 85 x 85 110 x 85 x 100 110 x 85 x 85

Ciśnienie robocze 0,3 bar
Ciśnienie kontrolne 0,65 bar

Namiot MT Namiot MT Basic
- pneumatyczny stelaż namiotu z linami napinającymi - pneumatyczny stelaż namiotu z linami napinającymi
- powłoka namiotu z PU z oknami (ilość okien zależna od powierzchni  użytkowej namiotu) - powłoka namiotu z PU bez okien
- demontowalna podłoga - demontowalna podłoga
- siatka podwieszana pod sufitem - brak siatki podwieszanej pod sufitem
- ściana wejściowa z drzwiami,  2 szt. (drzwi z oknami) - ściana wejściowa z drzwiami,  2 szt. (drzwi bez okien)
- otwory do mocowania rękawów na kable i ogrzewanie - otwory do mocowania rękawów na kable  i ogrzewanie
- torba z osprzętem: śledzie, młotek, zestaw naprawczy - torba z osprzętem: śledzie, młotek, zestaw naprawczy
- torba transportowa na namiot - torba transportowa na namiot

* wysokość kalenicy

NAMIOTY SERIA MT i MT BASIC

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25

NAMIOT SERIA MT i MT BASIC

NAMIOTY PNEUMATYCZNE
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NAMIOTY PNEUMATYCZNE

+  Samoczynnie podnoszący się stelaż pneumatyczny wykonany ze 
specjalnego materiału odpornego na rozdarcie

+  Budowa modułowa
+  Krótki czas rozstawiania np. PZ 12- tylko 40 sekund
+  Powłoka namiotu wykonana z poliuretanu (PU)
+  Demontowanie elementy np . podłoga, ściany wejściowe
+  Rzepy umożliwiające łączenie namiotów ze sobą (większa powierzchnia 

użytkowa)
+  Możliwość wstawienia kabiny dekontaminacyjnej
+  Długi czas użytkowania bez konieczności napełniania
+  Zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem zabezpieczający przed 

nadmiernym napełnieniem namiotu
+  Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania umożliwiające wybór zasilania: 

wentylator lub butla na sprężone  powietrze
+  Możliwość dodatkowego wyposażenia (opcja) np. siatka podsufitowa, balasty 

boczne, ścianki działowe (poprzeczne, podłużne), oświetlenie, dodatkowe 
okna (różnego typu), indywidualne oznakowanie, nadruki itp.

+  Wyprodukowano w Niemczech

 Standardowe wyposażenie namiotu serii PZ: 
+  stelaż pneumatyczny z linkami napinającymi
+  powłoka namiotu z  PU z oknami (liczba okien zależna od powierzchni 

użytkowej namiotu)
+  uchwyty mocujące we wnętrzu namiotu np. do lamp  oświetleniowych
+  demontowalna podłoga
+  demontowalna ściana wejściowa z drzwiami, 2 szt. (drzwi z oknami)
+  torba z osprzętem: śledzie, młotek, zestaw naprawczy
+  torba transportowa na namiot

Zalety Zastosowanie

Dane techniczne PZ 12 PZ 17 PZ 20 PZ 25 PZ 30 PZ 40

Nr katalogowy 1520002901 1520000401 1520004701 1520008901 1520009402 1520010602
Powierzchnia użytkowa m² 12 17 20 25 30 40
Czas napełniania s 40 50 55 120 130 150
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) cm 370 x 386 x 258 490 x 386 x 248 500 x 436 x 248 500 x 536 x 258 600 x 550 x 310 800 x 550 x 310
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) cm 370 x 350 x 240 490 x 350 x 230 500 x 400 x 230 500 x 500 x 240 600 x 514 x 290 800 x 514 x 290
Zapotrzebowanie powietrza l 1632 2025 2332 2568 2866 4060
Wymiary transportowe cm 110 x 85 x 40 110 x 85 x 60 110 x 85 x 60 110 x 85 x 60 110 x 85 x 60 110 x 85 x 85

Możliwość łączenia z namiotem: PZ 12 PZ 17,  
PZ 20 Dekon PZ 20 PZ 25 PZ 30, PZ 40,  

PZ 40 3L
PZ 30, PZ 40 
PZ 40 3 L

Liczba okien szt 2 4 4 4 6 6

Standardowe kolory

Możliwość całkowitego lub częściowego zrolowania ściany wejściowej

PZ 25 gotowy w 2 minuty

+  Centrum operacyjne
+  Ochrona przed warunkami pogodowymi
+  Przebieralnia, jadalnia
+  Namiot dla zespołu ratowniczego
+  Magazyn zaopatrzeniowy w czasie szeroko zakrojonych działań
+  Punkt pierwszej pomocy medycznej 

Ciśnienie robocze 0,3 bar
Ciśnienie kontrolne 0,65 bar

NAMIOT SERIA PZ

57



+  Samoczynnie podnoszący się stelaż pneumatyczny wykonany ze 
specjalnego materiału odpornego na rozdarcie

+  Krótki czas rozstawiania - tylko 1 minuta
+  Równoczesna dekontaminacja 4 osób
+  Powłoka namiotu wykonana z poliuretanu (PU)
+  Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania
+  Długi czas użytkowania bez konieczności napełniania
+  Zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem zabezpieczający przed 

nadmiernym napełnieniem namiotu 
+  Wanna ociekowa wykonana z tkaniny poliestrowej, obustronnie PCV 

(możliwe inne wykonanie)
+  W celu zwiększenia powierzchni użytkowej można dołączyć kolejny 

namiot : PZ 17 (17m2)
+  Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnym elementom namiotu
+  Wyprodukowano w Niemczech

Standardowe wyposażenie namiotu  PZ 17 2L:
+  stelaż pneumatyczny z linkami napinającymi
+  demontowalna powłoka namiotu z PU
+  demontowalna podłoga
+  2 demontowalne ściany wejściowe
+  4 drzwi (po 2 na każdej ścianie wejściowej)
+  4 okna (po 2 okna w każdej ścianie wejściowej)
+  demontowalna ściana działowa podłużna
+  2 zestawy prysznicowe (z wężami prysznicowymi, zasłonami)
+  2 pistolety zraszające (po 1 w każdej strefie prysznicowej)
+  2 szczotki ręczne (po 1 w każdej strefie prysznicowej)
+  wanna dekontamiknacyjna
+  torba z osprzętem: śledzie, młotek, zestaw naprawczy
+  torba transportowa (lub plandeka do spakowania)

Zalety

Namioty dekontaminacyjne  niezbędne do dekontaminacji osób podczas akcji ratowniczych po wypadkach w zakładach przemysłowych 
i chemicznych, po skażeniach radioaktywnych, w czasie epidemii, zamachach terrorystycznych, podczas działań wojennych i innych zdarzeniach masowych.

Dane techniczne PZ 17 2L
Nr katalogowy 1520047000
Powierzchnia użytkowa 17 m2

Czas napełniania 1 min
Ciśnienie robocze 0,5 bar
Ciśnienie kontrolne 0,65 bar
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 490 x 386 x 248 cm
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 490 x 350 x 230 cm
Zapotrzebowanie powietrza 2.664 l

+  powierzchnia użytkowa 17m2
+  2 strefy dekontaminacji
+  dekontaminacja kobiet, mężczyzn

Standardowe kolory

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25

NAMIOT DEKONTAMINACYJNY TYP PZ 17 2L   

NAMIOTY DEKONTAMINACYJNE
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NAMIOTY PNEUMATYCZNE

+  Samoczynnie podnoszący się stelaż pneumatyczny wykonany ze 
specjalnego materiału odpornego na rozdarcie

+  Krótki czas rozstawiania - tylko 5 minut
+  Równoczesna dekontaminacja 12-tu osób
+  Dekontaminacja osób leżących
+  Powłoka namiotu wykonana z poliuretanu (PU)
+  Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania
+  Długi czas użytkowania bez konieczności napełniania
+  Zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem zabezpieczający przed 

nadmiernym napełnieniem namiotu 
+  Wanna ociekowa wykonana z tkaniny poliestrowej, obustronnie PCV 

(możliwe inne wykonanie)
+  W celu zwiększenia powierzchni użytkowej można dołączyć kolejne 

namioty: PZ 30 (30m2), PZ 40 (40m2)
+  Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnym elementom namiotu
+  Wyprodukowano w Niemczech

Zalety

Strefy dekontaminacji wyznaczają w namiocie ścianki działowe podłużne. Środkowa strefa o szerokości 1,85m wykorzystywana jest do dekontaminacji 
poszkodowanych leżących. Dwie zewnętrzne - każda o szerokości 1,62 m - przeznaczone do osobnej dekontaminacji kobiet i mężczyzn. W każdej strefie jest 
wyznaczona część prysznicowa z oddzielnym doprowadzeniem wody, dzięki czemu można indywidualnie regulować jej ilość i temperaturę. Znajduje się tu też 
wanna dekontaminacyjna, której wysokość uniemożliwia wylanie się cieczy i przedostanie się jej do pozostałych części namiotu. Poza strefą prysznicową są 
również  wydzielone osobne miejsca do zdejmowania ubrań i osobne do ubierania się (strefy funkcyjne).

Dane techniczne PZ 40 3L
Nr katalogowy 1520035500
Powierzchnia użytkowa 40 m²
Czas napełniania 5 min
Ciśnienie robocze 0,5 bar
Ciśnienie kontrolne 0,65 bar
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 800 x 550 x 310 cm
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 800 x 514 x 290 cm
Pojemność wanny 2.610 l
Zapotrzebowanie powietrza 6.863 l

Standardowe wyposażenie namiotu PZ 40 3L:
+  stelaż pneumatyczny z linkami napinającymi
+  demontowalna powłoka namiotu z PU
+  demontowalna podłoga
+  2 demontowalne ściany wejściowe
+  6 drzwi (po 3 na każdej ścianie wejściowej)
+  6 okien (po 3 okna w każdej ścianie wejściowej)
+  2 demontowalne ściany działowe podłużne
+  3 zestawy prysznicowe (z wężami prysznicowymi, zasłonami)
+  6 pistoletów zraszających (po 2 w każdej strefie prysznicowej)
+  6 szczotek ręcznych (po 2 w każdej strefie prysznicowej)
+  wanna dekontamiknacyjna
+  torba z osprzętem: śledzie, młotek, zestaw naprawczy
+  torba transportowa (lub plandeka do spakowania)

+  powierzchnia użytkowa 40 m2
+  3 strefy dekontaminacji
+  dekontaminacja kobiet, mężczyzn, osób leżących

Różne kolory rękawów doprowadzających : 
niebieski = zasilanie wodą
czerwony = podłączenie ogrzewania lub źródła prądu
zielony = podłączenie sprężonego powietrza

pistolety zraszające

Standardowe kolory

NAMIOT DEKONTAMINACYJNY TYP PZ 40 3L  
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+  Szybkie rozstawienie - czas napełniania TYLKO 40 s
+  Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu napełnieniu
+  Prosta obsługa
+  Zintegrowana zewnętrzna wanna ociekowa umożliwiająca np. doczyszczenie 

i zabezpieczająca przez rozpryskiwaniem się wody zanieczyszczonej
+   Odpływ w wannie umożliwiający kontrolowane odprowadzenie cieczy
+  Rękawice zintegrowane z zasłoną prysznicową ułatwiające mycie z zewnątrz
+  Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnym częściom

Wyposażenie kabiny dekontaminacyjnej:
+  Stelaż pneumatyczny  0,3 bar z linkami napinającymi
+  Wanna z odpływem, Storz C  ze zintegrowaną częścią zewnętrzną
+  Ruchome dysze natryskowe (8 sztuk) zamocowane na różnej wysokości
+  Wąż prysznicowy
+  Zasłona prysznicowa z rękawicami
+  Szczotka ręczna

Kabina dekontaminacyjna  oferowana w praktycznej torbie transportowej  
z uchwytami do przenoszenia wraz z osprzętem (śledzie, zestaw naprawczy)

Zastosowanie:
dekontaminacja osób w czasie wypadków w zakładach przemysłowych i chemicznych, epidemii, skażeń chemicznych i ataków terrorystycznych. Dekontaminacja 
pacjentów przed przyjęciem do szpitala, dekontaminacja ratowników, jako samodzielne stanowisko lub strefa wewnątrz namiotu.

Zalety

Kabina dekontaminacyjna jest gotowa do użycia w 40 s. Tylko tyle trwa jej napełnienie. Posiada zintegrowaną zewnętrzną wannę ociekową z odpływem, umożliwiającym 
kontrolowane odprowadzanie zanieczyszczonej cieczy oraz rękawice, które ułatwiają z zewnątrz mycie osoby stojącej w środku kabiny. 

Dane techniczne Kabina dekontaminacyjna
Czas napełniania 40 s
Wymiary zewnętrzne wanny (dł. x szer. x wys.) 276 x 156 x 20 cm
Wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x wys.) 240 x 120 x 20 cm
Wysokość kabiny 220 cm
Ciśnienie robocze 0,3 bar
Ciśnienie  kontrolne 0,45 bar
Zapotrzebowanie powietrza przy 0,3 bar 738 l
Pojemność 770 l
Średnie zużycie wody 25 l/min
Wymiary transportowe 110 x 72 x 30 cm

Wanna z odpływem kontrolowane 
odprowadzanie wody 
zanieczyszczonej

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25

KABINA DEKONTAMINACYJNA 

KABINY DEKONTAMINACYJNE
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NAMIOTY PNEUMATYCZNE

+  Szybkie rozstawienie - czas napełniania TYLKO 150 s
+  Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu 

napełnieniu
+  Prosta obsługa
+  Dekontaminacja osób leżących
+  Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnym częściom

Zalety

Kabina podwójna  jest gotowa do użycia w 150 s. Tylko tyle trwa jej napełnienie
Posiada zintegrowaną zewnętrzną wannę ociekową, umożliwia dekontaminację osób leżących

Wyposażenie kabiny podwójnej:
+  stelaż pneumatyczny 0,5m z linkami napinającymi
+  wanna bez odpływu z częścią zewnętrzną
+  rękawice zintegrowane z zasłoną prysznicową ułatwiające mysie z 

zewnątrz
+  wąż prysznicowy
+  szczotka ręczna 2 szt.
+  pistolety zraszające 2 szt.
+  śledzie w torbie, zestaw naprawczy

Dane techniczne                  Kabina dekontaminacyjna podwójna
Nr katalogowy 15130099700
Czas napełniania ok. 150 s
Wymiary zewnętrzne kabiny (dł.x szer.x wys.) 554 x 236 x 285 cm
Wymiary wewnętrzne kabiny (dł.x szer.x wys.) 518 x 200 x 207 cm*
Ciśnienie robocze 0,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza 2000 l
Pojemność 1234 l
Wysokość wanny 20 cm 
Wymiary transportowe (dł.x szer.x wys.) 1,1 x 0,85 x 0,4 m 
Średnie zużycie wody 25 l/min 

+  Szybkie rozstawienie - czas napełniania TYLKO 30 s
+  Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu napełnieniu
+  Lekka, prosta obsługa
+  Dzięki małym wymiarom można ją rozstawiać na ograniczonej przestrzeni
+  Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnym częściom

Zalety

Kabina kompaktowa jest gotowa do użycia w 30 s. Tylko tyle trwa jej napełnienie. Nie posiada zewnętrznej wanny ociekowej, rękawic i odpływu. 

Wyposażenie kabiny kompaktowej:
+  Stelaż pneumatyczny  0,3 bar z linkami napinającymi
+  Wanna bez odpływu, bez  części zewnętrznej
+  Ruchome dysze natryskowe (8 sztuk) zamocowane na różnej wysokości
+  Wąż prysznicowy
+  Zasłona prysznicowa bez rękawic
+  Szczotka ręczna

Kabina dekontaminacyjna  oferowana w praktycznej torbie transportowej  
z uchwytami do przenoszenia wraz z osprzętem (śledzie, zestaw naprawczy).

Dane techniczne Kabina kompaktowa
Czas napełniania 30 s
Wymiary zewnętrzne wanny (dł. x szer. x wys.) 156 x 156 x 20 cm
Wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x wys.) 120 x 120 x 20 cm
Wysokość kabiny 220 cm
Ciśnienie robocze 0,3 bar
Ciśnienie  kontrolne 0,45 bar
Zapotrzebowanie powietrza przy 0,3 bar 682 l
Pojemność 300 l
Średnie zużycie wody 25 l/min
Wymiary transportowe 110 x 72 x 30 cm

Kratka do wanny (dodatkowe wyposażenie)

* wysokość ściany bocznej

KABINA DEKONTAMINACYJNA PODWÓJNA 

KABINA KOMPAKTOWA
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Szczotka ręczna 
Nr kat. 1510001700

Deska ortopedyczna do 
systemu rolkowego 
Nr kat. 1520039400

Pistolet zraszający 
Nr kat. 1510014700

Okno z moskitierą, 
zamykane
Nr kat. 1520020600

Okno z moskitierą, 
zamykane, z dodatkową folią 
chroniącą od wiatru 
Nr kat. 1520025700

Otwór wentylacyjny
Nr kat. 1520025800

Ścianki działowe poprzeczne
PZ 12          Nr kat. 1520004100

PZ 17         Nr kat. 1520001100

PZ 20          Nr kat. 1520005600

PZ 25          Nr kat. 1520014500

PZ 30          Nr kat. 1520010201

PZ 40          Nr kat. 1520011401

Powyższe ścianki nie posiadają mocowania, należy je dodatkowo 
zamówić

Mocowanie do ścianek działowych 
poprzecznych (do wszystkich typów 
namiotów)

Nr kat. 1520002600

Siatki podsufitowe z mocowaniem

PZ 12 Nr kat. 1520004400

PZ 17 Nr kat. 1520002700

PZ 20 Nr kat. 1520002000

PZ 25 Nr kat. 1520005700

PZ 30 Nr kat. 1520010400

PZ 40 Nr kat. 1520011700

Rękaw dodatkowy do 
rozprowadzania ogrzewania 
lub prowadzenia kabli, z 
rzepami
Nr kat. 1520020500

Plandeka z nadrukiem, jeden 
kolor, 130 x 60 cm 
(więcej kolorów na 
zapytanie)
Nr kat. 1520025600

Plandeka izolacyjna do 
ochrony przed wysoką 
temperaturą
Nr kat. 1520026000

Rolkowy system do transportu 
poszkodowanego; do 
dekontaminacji osób 
leżących (do PZ 40 3L). 
Produkt oferowany bez deski 
ortopedycznej
Nr kat. 1520039700

Nadruk na namiocie, 
jednokolorowy, na stronie 
zewnętrznej powłoki (więcej 
kolorów na zapytanie)
Nr kat. 1520022400

Okno dachowe do 
zaciemniania wnętrz (na 
zewnątrz folia ochronna)
Nr kat. 1520041300

Kolorowe plandeki 
do wyznaczania stref 
dekontaminacyjnych, PCV, 
2,5m x 4m
Nr katalogowe:
1513002701 kolor żółty
1513000901 kolor zielony
1513000801 kolor czerwony

Kratka do wanny 
dekontaminacyjnej, 50 x 50 
x 5 cm, szara
Nr kat. 1520039000

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - NAMIOTY, DEKONTAMINACJA
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE - NAMIOTY

OŚWIETLENIE

Balasty boczne z mocowaniem
(do jednego namiotu potrzebne 2 szt.)
PZ 12          Nr kat. 1520003200

PZ 17, PZ 20, PZ 25         Nr kat. 1520000700

PZ 30          Nr kat. 1520007500

PZ 40, PZ 40 3L Nr kat. 1520010900

MT 20 Nr kat. 1523018400

MT 30 Nr kat. 1523018500

MT 40 Nr kat. 1523018600

MT 60 Nr kat. 1523018700

Ścianki działowe podłużne do namiotu

MT20 Nr kat. 1523014300

MT30 Nr kat. 1523014400

MT40 Nr kat. 1523014200

MT60 Nr kat. 1523014500

Lampa z wtyczką  
i gniazdem IP54, 2 x 36W   
z paskiem
Nr kat. 1520038600

Lampa z wtyczką  
i gniazdem IP54, 2 x 55W   
z paskiem
Nr kat. 1520038900

Lampa z wtyczką  
i gniazdem IP68, 2 x 36W   
z paskiem
Nr kat. 1520038700

Lampa z wtyczką i 
gniazdem IP68, 2 x 55W   
z paskiem
Nr kat. 1520038800

Lampa LED 36W, IP68  
z paskiem
Nr kat. 1700061300

Ścianka działowa poprzeczna  do 
namiotów MT

 Nr kat.  1523014100
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USZCZELNIANIE 
WYCIEKÓW 



HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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Zakłady chemiczne kładą nie od dziś szczególny nacisk na zapobieganie niekontrolowanej emisji substancji szkodliwych do środowiska. Systemy prewencji 
w tej dziedzinie są wysoko zaawansowane technicznie i powszechnie stosowane. Plastry uszczelniające Vetter to sprawdzony na całym świecie sposób na 
uszczelnianie. Szybko i niezawodnie hamują wycieki cystern, rur i zbiorników o średnicy kilku metrów.

+  Uszczelnianie wycieków na zbiornikach, pojemnikach, rurach, 
cysternach o średnicy kilku metrów

+  Wzmocniona, nierozciągliwa płyta uszczelniająca
+  Cała siła dociskająca skoncentrowana na obszarze wycieku
+  Niewielkie zapotrzebowanie powietrza
+  Płaska konstrukcja umożliwia zastosowanie plastrów na niewielkiej przestrzeni
+  Gładka powierzchnia uszczelniająca i ryflowana powierzchnia 

zewnętrzna zapewniające łatwe rozróżnienie strony uszczelniającej 
plastra nawet w ciemności

+  Maksymalne ciśnienie zwrotne 9 bar (woda)
+  Właściwości antystatyczne i samogasnące
+  Konstrukcja pasów napinających umożliwiająca stopniowe zwalnianie 

naprężenia podczas luzowania pasów
+  Produkty dostępne w zestawach
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów

Zalety

 Dane techniczne        LD 50/30 S LD 50/30 W LD 50/30 S LD 110/60 S XL
Nr katalogowy 1500005302 1500005103 1500011502 1500018301
Wymiary (dł x szer x wys) 61,5 x 30 x 2 cm 61,5 x 30 x 2 cm 61,5 x 30 x 2 cm 110 x 60 x 2 cm
Powierzchnia uszczelniania 50 x 30 cm 50 x 30 cm 50 x 30 cm 86 x 57 cm
Ciśnienie robocze 1,5 bar 1,5 bar 12 bar 1,5 bar
Ciśnienie kontrolne 1,95 bar 1,95 bar 15 bar 1,95 bar
Ciśnienie uszczelniania 14 mH20 14 mH20 90 mH20 14 mH20
Zapotrzebowanie powietrza 17,5 l 17,5 l 99 l 190 l
Waga plastra 4,3 kg 6,9 kg 4,6 kg 16 kg

Plastry uszczelniające dostępne są w dwóch wersjach:
ze szczelinami do prowadzenia pasów (S) i pętlami krętlikowymi (W)

Zalety szczelin do prowadzenia pasów:
+  Wyeliminowane niebezpieczeństwo 

iskrzenia
+  Pasy napinające prowadzone 

równolegle do krawędzi plastra

Zalety pętli krętlikowych:
+  Pasy napinające mocowane pod 

różnym kątem do 90º
+  Nieograniczone możliwości 

pozycjonowania

+  plaster LD 50/30 W, 1,5 bar  
(z pętlami krętlikowymi)

+  pompka nożna z zaworem 
bezpieczeństwa, 

+  wąż napełniający 10 m, 
+  pas napinający 2 m z grzechotką 2 szt., 
+  pas 5 m 2 szt., 
+  pas napinający i przedłużający 10 m z 

grzechotką 2 szt., 
+  podkładka uszczelniająca 

600 x 300 x 30 mm 2 szt., 
+  pokrowiec ochronny kwasoodporny, 
+  waliza 

+  plaster LD 50/30 S, 12 bar aramid 
(szczeliny na pasy)

+  pojedynczy sterownik prosty, 
+  wąż napełniający 10m,
+  pas napinający i przedłużający 10m z 

grzechotką 2 szt., 
+  podkładka uszczelniająca 600 x 300 

x 30 mm, 
+  pokrowiec ochronny kwasoodporny
+  waliza 

 +  plaster LD 110/60 S XL, 1,5 bar 
(szczeliny na pasy)

+  pojedynczy sterownik prosty, 
+  wąż napełniający 10 m, 
+  pas napinający i przedłużający 10 m 

z grzechotką 6 szt., 
+  podkładka uszczelniająca 

1000 x 500 x 30 mm 2 szt.,
+   pokrowiec ochronny kwasoodporny

Zestaw LD 50/30 W, 1,5 bar, nr kat. 1500000103

Zestaw LD 50/30 S, 12 bar, nr kat. 1500011502

Zestaw LD 110/60 S XL, 1,5 bar, nr kat. 1500018301

+  plaster LD 50/30 S, 1,5 bar (szczeliny 
na pasy) 

+  pompka nożnaz zaworem 
bezpieczeństwa, 

+  wąż napełniający 10 m, 
+  pas napinający i przedłużający 10 m z 

grzechotką 4 szt., 
+  podkładka uszczelniająca 

600 x 300 x 30 mm 2 szt., 
+  pokrowiec ochronny kwasoodporny, 
+  waliza 

Zestaw LD 50/30 S, 1,5 bar, nr kat. 1500005302

Skład zestawu Skład zestawu

Skład zestawu Skład zestawu

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25USZCZELNIANIE WYCIEKÓW

PLASTRY USZCZELNIAJĄCE



USZCZELNIANIE WYCIEKÓW

+  klin 6, 8, 11
+  stożek 7
+  lanca 4 części, każda o dł. 35 cm, PCV; 

jedna część z łańcuszkiem i nyplem)
+  zawór odcinający
+  pompka nożna z zaworem 

bezpieczeństwa
+  zabezpieczenie przed kapaniem
+  waliza

ZESTAW LANCA USZCZELNIAJĄCA 
nr kat. 1500009600

ZESTAW PLASTRÓW USZCZELNIAJĄCYCH „MINI“ 
1,5 bar, nr kat. 1500009400

Skład zestawu

* długość ze złączką +6 cm 
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+  Uszczelnianie małych zbiorników, rur, pojemników o śr. 10 -90 cm
+  Szybkie mocowanie dzięki pasom na rzepy
+  Płaska konstrukcja, wysokość tylko 1,2 cm
+  Niewielkie zapotrzebowanie powietrza
+  Napełnianie przy użyciu pompki nożnej (w zestawie)
+  Dobra odporność na substancje chemiczne
+  Maksymalne ciśnienie zwrotne 1,4 bar (woda)
+  Właściwości antystatyczne i samogasnące
+  Plastry dostępne w zestawie
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

+  Uszczelnianie pęknięć o długości od 15 do 60 mm
+  Uszczelnianie otworów o długości od 30 do 90 mm
+  Niewielkie zapotrzebowanie powietrza max (7,8 l)
+  Napełnianie przy użyciu pompki nożnej (w zestawie)
+  Antypoślizgowa powierzchnia (poprzeczne profile) na stożkach i klinach
+  Długość lancy (140 cm) zapewnia ratownikowi bezpieczną odległość od 

miejsca wycieku
+  Zawór odcinający zabezpiecza przed redukcją ciśnienia i ujściem powietrza
+  Lanca oferowana w zestawie
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

Zalety

Zalety

Plaster uszczelniający „Mini” gwarantuje szybkie i niezawodne uszczelnianie niewielkich wycieków z rur, zbiorników i różnego typu pojemników o średnicy od 
10 do 90 cm. Pasy napinające, nie mają żadnych elementów metalowych i posiadają łatwe w użyciu rzepy mocujące. Musisz jedynie przyłożyć plaster w miejsce 
wycieku i kilka razy nacisnąć pompkę nożną - szybko uzyskasz maksymalne ciśnienie robocze i wszystko już szczelne! 

Szybkie uszczelnianie - nawet kiedy jesteś sam. Lanca uszczelniająca została opracowana po to, abyś mógł samodzielnie, szybko uszczelnić niewielkie 
wycieki z kontenerów magazynowych, cystern kolejowych i samochodowych. Zakończenia w kształcie klina i stożka doskonale nadają się do szybkiego 
uszczelnienia pęknięć i otworów i zapobiegając dalszemu wyciekowi niebezpiecznych substancji. 

Dane techniczne LDK 10/10 LDK 10/25 LDK 20/20
Wymiary (dł x szer x wys) 15 x15 x 1,2 cm 15 x 31 x 1,2 cm 25 x25 x 1,2 cm
Powierzchnia uszczelniania 9,5 x 9,5 cm 9,5 x 25,5 cm 19,5 x 19,5 cm
Ciśnienie robocze 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
Ciśnienie kontrolne 1,95 bar 1,95 bar 1,95 bar
Ciśnienie uszczelniania 14 m H20 14 m H20 14 m H20
Zapotrzebowanie powietrza 0,8 l 1,3 l 5 l
Waga plastra 0,5 kg 0,8 kg 1,1 kg

Dane techniczne Klin 6 Klin 8 Klin 11 Stożek 7
Nr katalogowy 1500009800 1500010000 1500010100 1500010200
Wymiary (dł x szer x wys) 23* x 6 x 5 cm 23* x 8 x 5,5 cm 23* x 11 x 7 cm 23* x Ø 7 cm
Ciśnienie robocze 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
Ciśnienie kontrolne 1,95 bar 1,95 bar 1,95 bar 1,95 bar
Zapotrzebowanie powietrza 1,5 l 3,5 l 7,8 l 3 l
Waga 0,2 kg 0,3 kg 0,4 kg 0,2 kg

+  plaster uszczelniający mini typ LDK 10/10, 
+  plaster uszczelniający mini typ LDK 10/25,
+  plaster uszczelniający mini typ LDK 20/20,
+  pompka nożna z zaworem 

bezpieczeństwa,
+  pas napinający dł. 1,5 m 2 szt., 
+  pas napinający dł. 3 m 3 szt., 
+  waliza

Skład zestawu

LANCA USZCZELNIAJĄCA

PLASTRY USZCZELNIAJĄCE „MINI“



+  Długotrwała odporność na temperaturę do 80°C
+  Wewnętrzna uszczelka z EPDM
+  Ocynkowana powierzchnia
+  Precyzyjnie dopasowane obejmy do konkretnego rozmiaru rury
+  Do uszczelniania rur o średnicy od 15 mm do 100 mm
+  Odporna na działanie cieczy agresywnych, może pozostać przez dłuższy czas 
+  Max ciśnienie zwrotne 16 bar (woda)
+  Produkt oferowany w zestawie
+  Możliwość zakupu pojedynczych obejm

Zalety

Sztywne obejmy Vetter służą do mechanicznego uszczelniania wycieków na rurach o znormalizowanych średnicach. Zestaw składa się z 9 obejm o średnicy od 
½” do 4”. Każda obejma jest zbudowana z dwóch części skręcanych ze sobą za pomocą śrub. Wewnątrz znajduje się uszczelka z EPDM.

Dane techniczne ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3” 4”
Wielkość dla średnicy rury Ø/mm 15/21,3 20/26,9 25/33,7 32/42,4 40/48,3 50/60,3 65/76,1 80/88,9 100/114,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 133 x 73 x 40 133 x 80 x 50 133 x 90 x 50 133 x 105x 52 133 x 110 x 50 133 x 125 x 80 133 x 135 x 100 133 x 138 x 110 135 x 190 x 142
Waga kg 1,5 1,6 1,9 2,2 2,3 2,5 3,4 3,4 4,5

+ obejma do uszczelniania rur ½”, 
+  obejma do uszczelniania rur ¾”, 
+ obejma do uszczelniania rur 1”, 
+ obejma do uszczelniania rur 1 ¼”, 
+ obejma do uszczelniania rur 1 ½”, 
+ obejma do uszczelniania rur 2”,  
+ obejma do uszczelniania rur 2 ½”, 
+ obejma do uszczelniania rur 3”, 
+  obejma do uszczelniania rur 4”, 
+ klucz imbusowy  
+ waliza

ZESTAW SZTYWNYCH OBEJM NA RURY 
nr kat. 1500002201

Skład zestawu

WYSOKOCIŚNIENIOWE WĘŻE USZCZELNIAJĄCE

SZTYWNE OBEJMY NA RURY
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+  Uszczelnianie wycieków na rurach do 20 cm średnicy
+  Skuteczne uszczelnianie wycieków w trudno dostępnych miejscach 

takich jak: przyłącza, trójniki, kolanka, flansze
+  Dostępne płyty uszczelniające z NBR, EPDM, FKM o zwiększonej 

odporności chemicznej
+  Zawór odpowietrzający pomiędzy reduktorem i wężem napełniającym
+  Części metalowe ze stali szlachetnej
+  Przewodność elektrostatyczna węża uszczelniającego (DIN ISO 8031/8.97)
+  Przyłącze uziemiające na obu końcach węża uszczelniającego
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów
+  Dostępny jako zastaw Podstawowy lub Premium

Zalety

Najbardziej problematycznym typem wycieku jest uszkodzenie rury w okolicach flanszy, na zgięciu lub na kolanku. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem 
jest zastosowanie opasek uszczelniających w kształcie elastycznego węża o szerokości kilku centymetrów i długości liczonej w metrach. Właśnie takie węże 
uszczelniające opracowała firma Vetter we współpracy z koncernem chemicznym Henkel KGaA.

 Dane techniczne        Wąż 1,5m Wąż 2,5m Wąż 3,5m
Ciśnienie robocze 14 bar 14 bar 14 bar
Max ciśnienie zwrotne (woda) 9 bar 9 bar 9 bar
Zapotrzebowanie powietrza 8,1 l 14,6 l 20,4 l
Temperatura -30 do +80 o C -30 do +80 o C -30 do +80 o C
Waga 1,1 kg 1,4 kg 1,8 kg

+  wąż uszczelniający Henkel 2,5 m, 
+  zawór do napełniania, 
+  wąż do napełniania, 
+  zawór odpowietrzający, 
+  płyta uszczelniająca FKM 150 x 210 mm,
+  waliza;

+  wąż uszczelniający Henkel 1,5 m, 2,5 m, 3,5 m, 
+  zawór do napełniania, 
+  wąż do napełniania, 
+  reduktor butlowy 200/300 bar, 
+  zawór odpowietrzający,  
+  3 płyty uszczelniające 150 x 210 mm:  FKM, 

NBR, EPDM, 
+  waliza;

ZESTAW PODSTAWOWY 
nr kat. 1500019000

ZESTAW PREMIUM 
nr kat. 1500015800

Skład zestawu

Skład zestawu



USZCZELNIANIE WYCIEKÓW

+  Uszczelnianie pęknięć wzdłużnych przy użyciu kilku złączonych bandaży
+  Skuteczne uszczelnianie rur i zbiorników o średnicy ok. 5-48 cm
+  Napełnianie przy użyciu pompki nożnej lub butli na sprężone powietrze 

(oferujemy oddzielnie) 
+  Maksymalne ciśnienie zwrotne 1,4 bar (woda)
+  Pasy zintegrowane z bandażem
+  Szerokość powierzchni uszczelniania do 38 cm (LB 5-20XL)
+  Właściwości antystatyczne i samogasnące
+  Bandaże oferowane pojedynczo

Zalety

Wycieki zbiorników i rur o średnicach od 5 do 48 cm można skutecznie zabezpieczyć pneumatycznymi bandażami uszczelniającymi Vetter. Zasada ich działania 
przypomina użycie bandaży opatrunkowych – bandaż należy owinąć wokół rury w miejscu jej uszkodzenia, końce zabezpieczyć paskami a wnętrze napełnić 
sprężonym powietrzem. Tak zamontowany bandaż zapewnia skuteczne uszczelnienie wycieku nawet jeżeli uszkodzenie rury ma kilkucentymetrową długość.

Bandaż LB 5-20 i LB 20-48 Bandaż LB 5-20 XL

Dane techniczne LB 5-20 LB 20-48 LB 5-20 XL
Nr katalogowy 1500013900 1500014000 1500018200
Wymiary 98 x 21 cm 177 x 21 cm 100 x 40 cm
Powierzchnia uszczelniania 19 cm 19 cm 38 cm
Ciśnienie robocze 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
Ciśnienie kontrolne 1,95 bar 1,95 bar 1,95 bar
Ciśnienie uszczelniania 14 m H2O 14 m H2O 14 m H2O
Zapotrzebowanie powietrza 22,5 l 40 l 75 l
Waga 2,3 kg 4 kg 5,5 kg

+  Łatwe nakładanie, szybkie uszczelnianie
+  Uszczelnianie wycieków instalacji w trudno dostępnych miejscach, 

płynnych chemikaliów
+  Można stosować przy ujemnych temperaturach
+  Można nakładać na powierzchnie skorodowane, tłuste i brudne
+  Długi okres przechowywania (do wyschniętej wystarczy dodać odrobinę 

wody, aby znów uzyskać konsystencję pasty)
+  Nietoksyczna i niepalna
+  Produkt nie jest przeznaczony do uszczelniania wycieków wody, 

ponieważ rozpuszcza się w niej
+  Pasta oferowana w zestawie (8 opakowań po 500 ml) lub jako 

pojedyncze sztuki

Zalety

Pasta uszczelniająca to alternatywny sposób uszczelniania cieknących flansz. Przypomina konsystencją i opakowaniem pastę do mycia rąk. Stosowana jest 
do mało intensywnych wycieków, kiedy ciecz nie wydobywa się pod zwiększonym ciśnieniem, a raczej jednostajnie kapie. Pasta uszczelniająca nałożona 
na uszkodzone miejsce utwardza się i wykazuje dość dobrą odporność mechaniczną . Aby usunąć pastę, wystarczy ją zwilżyć wodą, pod wpływem, której 
staje się ponownie plastyczna. Nie jest przeznaczona do uszczelniania instalacji wodnych.

Pasta - zestaw
8 opakowań po 500 ml każda
nr kat. 1500004600

 

Pasta - pojedyncze opakowanie 
500 ml
nr kat. 1500004700 
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 Dane techniczne        Wąż 1,5m Wąż 2,5m Wąż 3,5m
Ciśnienie robocze 14 bar 14 bar 14 bar
Max ciśnienie zwrotne (woda) 9 bar 9 bar 9 bar
Zapotrzebowanie powietrza 8,1 l 14,6 l 20,4 l
Temperatura -30 do +80 o C -30 do +80 o C -30 do +80 o C
Waga 1,1 kg 1,4 kg 1,8 kg

BANDAŻE USZCZELNIAJĄCE

PASTA USZCZELNIAJĄCA



+  Niewielkie zapotrzebowanie powietrza
+  Maksymalne ciśnienie zwrotne 1 bar
+  Uszczelnianie i kontrolowane odprowadzanie cieczy
+  Powierzchnia uszczelnienia 50 x 30 cm
+  Plaster dostępny w zestawie 
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

+  Uszczelnianie bez pasów mocujących
+  Uszczelnianie i kontrolowane odprowadzanie cieczy
+  Mocowanie podciśnieniowe na gładkich, dużych powierzchniach
+  Plaster dostępny w zestawie, 
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

Zalety

Zalety

Plaster uszczelniający z komorą drenażową umożliwia Ci niezawodne uszczelnienie wycieku i kontrolowane odprowadzenie cieczy. Napełniany jest wyłącznie 
sprężonym powietrzem. Substancje niebezpieczne gromadzone są w komorze drenażowej a odprowadzenie następuje poprzez kwasoodporny wąż 
odprowadzający. 

Podciśnieniowy plaster uszczelniający to proste rozwiązanie, kiedy musisz uszczelnić wyciek na gładkiej i dużej powierzchni. Okrągła powierzchnia robocza 
DLD 50VAC została podzielona na strefy. Strefa zewnętrzna jest przyssawką, która czerpie podciśnienie ze specjalnego sterownika i  odpowiada za przyleganie 
plastra do ścianek zbiornika. Strefa wewnętrzna to komora drenażowa, w której gromadzi się wyciekająca ciecz. Komorę drenażową można poprzez wąż 
odprowadzający w sposób kontrolowany opróżnić i skierować ciecz do zbiorników przejściowych

 Dane techniczne                             DLD 50/30
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 62 x 30 x 6 cm
Powierzchnia uszczelniania 50 x 30 cm
Wymiary komory drenażowej 40 x 20 x 3,5 cm
Ciśnienie robocze 1,5 bar
Ciśnienie  kontrolne 1,95 bar
Ciśnienie uszczelniania 10 mH2O
Zapotrzebowanie powietrza przy 1,5 bar 2,8 l
Waga 8,2 kg

+  plaster uszczelniający typ DLD 50/30 
1,5 bar,  

+  pompka nożna z zaworem 
bezpieczeństwa 

+  wąż napełniający 1,5 bar, 10 m, 
+  pas napinający i przedłużający, 10 m, 

z grzechotką 4 szt., 
+  zawór odcinający, typ D, stal 

szlachetna, 
+  wąż odprowadzający 5 m,  złączka V4A 
+  waliza

+  plaster podciśnieniowy typ DLD 50 VAC, 
+  wąż odprowadzający kwasoodporny 

5 m, złączka V4A, 
+  zawór odcinający typ D, stal szlachetna, 
+  waliza

ZESTAW DLD 50/30, nr kat. 1500005902

ZESTAW DLD 50 VAC, nr kat. 1500019700

Dane techniczne DLD 50 VAC
Wymiary plastra Ø 50 cm
Wymiary komory drenażowej Ø 20 cm
Ciśnienie robocze wytwarzania próżni 6 bar
Podciśnienie 0,45 bar
Zapotrzebowanie powietrza 200 l/min
Waga plastra 5,2 kg

Skład zestawu

Skład zestawu

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25USZCZELNIANIE I KONTROLOWANE ODPROWADZANIE WYCIEKÓW

PLASTER Z KOMORĄ DRENAŻOWĄ DLD 50/30

PODCIŚNIENIOWY PLASTER USZCZELNIAJĄCY DLD 50 VAC
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USZCZELNIANIE WYCIEKÓW

Dane techniczne DLD 50 VAC
Wymiary plastra Ø 50 cm
Wymiary komory drenażowej Ø 20 cm
Ciśnienie robocze wytwarzania próżni 6 bar
Podciśnienie 0,45 bar
Zapotrzebowanie powietrza 200 l/min
Waga plastra 5,2 kg

+  Uszczelnianie flansz i kontrolowane odprowadzanie cieczy
+  Zamek błyskawiczny, gazo- i cieczoszczelny
+  Wąż drenażowy kwasoodporny z zaworem odcinającym ze stali szlachetnej
+  Podkładki żelowe do wyrównywania nierówności pod mankietem
+  Produkt oferowany w zestawach
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

Zalety

Flansza to problematyczny odcinek rury, wyciek w tym miejscu trudno jest uszczelnić. Bandaż do uszczelniania flansz nie tylko skutecznie uszczelnia takie 
miejsca, ale też umożliwia kontrolowane odprowadzenie cieczy.
Uszczelnianie bandażem jest proste: należy go założyć na cieknącą flanszę i zasunąć specjalny, szczelny zamek błyskawiczny. Paski na mankietach owinąć 
wokół rury i napełnić powietrzem. W ten sposób tworzy się przestrzeń drenażowa, z której możemy odprowadzić niebezpieczną substancję. 
W zależności od długości mankietów bandaże do uszczelniania flansz oferowane są w trzech wielkościach, odpowiednich do średnicy rury. Standardowa 
dostawa zawiera również elastyczne podkładki żelowe, służące do wyrównywania wszelkich nierówności pod mankietem.

+  bandaż do uszczelniania flansz DN 50 ,  
z podkładkami żelowymi

+  wąż napełniający 1,5 bar 10 m, 
+  pompka nożna z zaworem 

bezpieczeństwa 1,5 bar,
+  wąż odprowadzający 5 m, 
+  waliza 

+  bandaż do uszczelniania flansz DN 80, z 
podkładkami żelowymi, 

+  wąż napełniający 1,5 bar 10 m, 
+  pompka nożna z zaworem 

bezpieczeństwa 1,5 bar, 
+  wąż odprowadzający 5 m, 
+  waliza 

+  bandaż do uszczelniania flansz DN 100, z 
podkładkami żelowymi, 

+  wąż napełniający 1,5 bar 10 m
+  pompka nożna z zaworem 

bezpieczeństwa 1,5 bar, 
+  wąż odprowadzający 5 m, 
+  waliza 

ZESTAW BANDAŻ DN 50, nr kat. 1500019600 ZESTAW BANDAŻ DN 100, nr kat. 1500023700

ZESTAW BANDAŻ DN 80, nr kat. 1500019900

Dane techniczne DN 50 DN 80 DN 100
Wymiary zewnętrzne Ø21 cm Ø21 cm Ø25 cm
Długość 90 cm 90 cm 92 cm
Ciśnienie robocze 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
Ciśnienie kontrolne 1,95 bar 1,95 bar 1,95 bar
Ciśnienie uszczelniania 10 m H20 10 m H20 10 m H20
Zapotrzebowanie powietrza przy 1,5bar 1,25 l 1,25 l 1,25 l
Waga bandaża 3,1 kg 3,1 kg 3,5 kg

Skład zestawu Skład zestawu

Skład zestawu

BANDAŻ DO USZELNIANIA FLANSZ
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+  Uszczelnianie rur (studzienek) o średnicy do 30 cm
+  Możliwość wykorzystania wlotu studzienki jako rezerwuaru, z którego 

można odpompować ciecz
+  Pręt do pozycjonowania w obu zestawach ułatwiający prawidłowe 

umieszczenie korka w studzience
+  Linki do opuszczania i wyciągania korka
+  Ciśnienie zwrotne do 10 m H2O
+  Odporne na ozon
+  Dobra odporność na oleje i chemikalia
+  Korki oferowane w zestawach, 
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

+  Uszczelnianie rur (studzienek) o średnicy do 80 cm
+ Linki do opuszczania i wyciągania korka
+ Ciśnienie zwrotne do 2 m H2O
+ Odporne na ozon
+ Dobra odporność na oleje i chemikalia
+  Korki oferowane w zestawach, 
+  Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

Zalety

Zalety

+  korek Gully 10/15 CR 2,5 bar z wężem 4 szt
+  pręt do pozycjonowania 1,5 m 
+  pompka nożna z zaworem bezpieczeństwa 
+  waliza

+  korek Gully 10/15 CR 2,5 bar z wężem 2 szt, 
+  korek Gully 15/30 CR 2,5 bar z wężem 2 szt, 
+  pręt do pozycjonowania 1,5 m, 
+  pompka nożna z zaworem bezpieczeństwa 
+  waliza

ZESTAW PODSTAWOWY KOREK UNIWERSALNY 2,5 BAR 
TYPU GULLY, nr kat. 1470000100

ZESTAW PREMIUM KOREK UNIWERSALNY 2,5 BAR 
TYPU GULLY, nr kat. 1470001400

Dane techniczne korek Gully 10/15 korek Gully 15/30
Nr katalogowy 1470000200 1470001300
Studzienka min-max 10 -15 cm 15 - 30 cm
Długość korka 25 cm 35 cm
Długość całkowita 28,5 cm 39 cm
Średnica 9 cm 14,5 cm
Ciśnienie robocze 2,5 bar 2,5 bar
Ciśnienie kontrolne 3,25 bar 3,25 bar
Zapotrzebowanie powietrza 13 l 50 l
Waga korka 1,3 kg 1,9 kg

Dane techniczne Kompaktowy 
korek 30/50

Kompaktowy 
korek 50/80

Nr katalogowy 1460000101 1460001400
Studzienka min-max 30 - 50 cm 50 – 80 cm
Długość korka 41 cm 41 cm
Długość całkowita 46 cm 46 cm
Średnica 29,5 cm 45 cm
Ciśnienie robocze 0,5 bar 0,5 bar
Ciśnienie kontrolne 0,65 bar 0,65 bar
Zapotrzebowanie powietrza 128 l 426 l
Waga korka 3,7 kg 8,3 kg

+  korek Gully 30/50 0,5 bar z wężem do 
napełniania,

+   armatura do napełniania 0,5 bar, 
+  butla na sprężone powietrze 1l/200 bar 

(nienapełniona), 
+  waliza

ZESTAW, KOREK KOMPAKTOWY 0,5 BAR 
TYPU GULLY 30/50, nr kat 1460001001

Skład zestawu

Skład zestawu

Skład zestawu

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25USZCZELNIANIE RUR I STUDZIENEK

UNIWERSALNE KORKI TYPU GULLY

KOMPAKTOWE KORKI TYPU GULLY
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USZCZELNIANIE RUR I STUDZIENEK

Dane techniczne* RDK 7/15 FS RDK 10/20 FS RDK 20/40 FS RDK 30/60 FS RDK 50/100 FS RDK 80/140 FS
Nr katalogowy 1482000700 1482000800 1482000900 1482001000 1482001100 1482001200
Nr katalogowy (ze zintegrowanym wężem 10m) 1482000100 1482000200 1482000300 1482000400 1482000500 1482000600
Średnica rury min – max 7–15 cm 10-20 cm 20-40 cm 30-60 cm 50-100 cm 80-140 cm
Średnica korka 6,8 cm 9 cm 19,5 cm 28,8 cm 45 cm 78,6 cm
Długość korka 30,3 cm 55,5cm 57 cm 80,2 cm 117 cm 181 cm
Zapotrzebowanie powietrza 9,5 l 28,5 l 112 l 362,5 l 1525 l 3125 l

Dane techniczne* BK 7/15 FS BK 10/20 FS BK 20/50 FS BK 50/120 FS BK 80/140 FS
Nr katalogowy 1483002200 1483001400 1483001500 1483001600 1483001000
Nr katalogowy (ze zintegrowanym wężem 10 m) 1483002100 1483001100 1483001200 1483001300 1483000500
Rozmiar by-pass’a 1” 2 1/2” 4” 4” 4”
Średnica rury min – max 7-15 cm 10-20 cm 20-50 cm 50-120 cm 80-140 cm
Średnica korka 6,8 cm 9,7 cm 19,5 cm 45 cm 78,7 cm
Długość korka 30,1 cm 48,5 cm 55 cm 92 cm 182 cm
Zapotrzebowanie powietrza 6,4 l 22,5 l 157,5 l 1420 l 3075 l

+  Zaprojektowane specjalnie dla jednostek straży pożarnej
+  Oferowane ze złączem lub zintegrowanym wężem 10 m
+  Dobra odporność na działanie substancji chemicznych
+  Bardzo wysoka odporność temperaturowa
+  Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP
+  Oddzielnie oferujemy sprzęt do napełniania

Zalety

Przy pomocy korków uszczelniających serii FS możesz zatamować wyciek niebezpiecznych dla środowiska cieczy lub gazów, chroniąc w ten sposób sieć 
wodociągową oraz wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. Korki serii FS wykonane są z wysokiej jakości gumy o budowie strukturalnej, co gwarantuje ich 
niezwykłą odporność na chemikalia oraz wysoką temperaturę do 115°C (przez krótki czas) i do 90°C (przez dłuższy czas). Oferowane są w wersji ze złączem 
lub ze zintegrowanym wężem 10 m.

Ciśnienie robocze  1,5 bar
Ciśnienie kontrolne 1,95 bar
Ciśnienie zwrotne 5mH2o

Korki uszczelniające Korki przepływowe

KORKI USZCZELNIAJĄCE I PRZEPŁYWOWE SERII FS, CR
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*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

*zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP



+  stelaż pneumatyczny PAB 3000, 0,5 bar
+  zbiornik 3000 l, PCV,
+  reduktor butlowy 200/300 bar
+  torba transportowa,
+   zestaw naprawczy

+   stelaż pneumatyczny PAB 5000, 0,5 bar,  
+   zbiornik 5000 l, PCV, 
+  reduktor butlowy 200/300 bar
+   torba transportowa, 
+   zestaw naprawczy

ZESTAW PAB 3000, nr kat. 1510000101

ZESTAW PAB 5000, nr kat 1510004001

+  Zbieranie i tymczasowe przechowywanie cieczy
+  Wysoka wytrzymałość i odporność chemiczna
+  Samoczynnie podnoszący się stelaż pneumatyczny
+  Szybkie rozstawianie
+  Zbiorniki wykonane z PCV  (obustronnie)
+  Materiał odporny na rozerwanie
+  Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu 

napełnieniu
+  Wykonanie zbiornika z alkrynu - na zapytanie

Zalety Dane techniczne PAB 3000 PAB 5000
Wymiary wewnętrzne Ø 225 cm Ø 280 cm
Wymiary zewnętrzne Ø 265 cm Ø 320 cm
Wysokość 95 cm 95 cm
Pojemność 3000 l 5000 l
Ciśnienie robocze 0,5 bar 0,5 bar
Ciśnienie kontrolne 0,65 bar 0,65 bar
Zapotrzebowanie powietrza przy 0,5 bar 705 l 843 l
Wymiary transportowe (dł. x szer x wys) 110 x 72 x 30 cm 110 x 85 x 40 cm

Skład zestawu

Skład zestawu
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SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25ZBIORNIKI DO ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

PNEUMATYCZNE ZBIORNIKI PAB



ZBIORNIKI VETTER

ZESTAW PAB 3000, nr kat. 1510000101

+  Wysoka wytrzymałość i dobra odporność chemiczna
+  Szybkie rozstawianie
+  Samoczynnie podnoszący się stelaż pneumatyczny
+  Możliwe wykonanie wanny z alkrynu (na zapytanie)

Zalety

Wanna ociekowa Vetter służy do zbierania i tymczasowego przechowywania cieczy. Możesz ją wykorzystać jako dodatkową ochronę podczas uszczelniania 
wycieków w zakładach przemysłowych i chemicznych oraz podczas dekontaminacji. Wanna ociekowa wykonana jest z PCV. 

Dane techniczne Wanna ociekowa
Wymiary wewnętrzne 1,9 x 1,9 m
Wymiary zewnętrzne 2,5 x 2,5 m
Wysokość 20 cm
Pojemność 720 l
Ciśnienie robocze 0,3 bar
Ciśnienie  kontrolne 0,39 bar
Zapotrzebowanie powietrza 404 l

+   stelaż pneumatyczny 0,3 bar, PCV, 
+   wanna ociekowa PCV, 
+   zestaw naprawczy , 
+   plandeka transportowa

ZESTAW WANNA OCIEKOWA 
nr kat 1513000501

Skład zestawu
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PNEUMATYCZNA WANNA OCIEKOWA



+  OWT 5000 posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP!
+  Dobra wytrzymałość i odporność chemiczna
+  Szybkie rozstawianie
+  Konstrukcja samonośna 
+  Standardowo wyposażone w StorzC
+  Wytrzymałość na temp. od -300C do +700C

Zalety

W zbiornikach otwartych serii OWT bezpiecznie przechowasz każdy rodzaj cieczy. W zależności od Twoich potrzeb, zbiorniki możesz wykorzystać podczas 
pożaru, powodzi i burzy, w czasie katastrof i wypadków (np. pęknięcie rury) albo w sytuacji, która wymaga przechowywania albo zgromadzenia np. wody 
gaśniczej. Powłoka zbiorników wykonana jest z tkaniny powlekanej dwustronnie warstwą PCV. Pod wpływem gromadzonej cieczy zbiornik podnosi się 
samoczynnie. Kołnierz 2“ z anodowanego aluminium. Zbiorniki OWT dostarczane są w praktycznej torbie transportowej. 

Dane techniczne OWT 1000l OWT 3000l OWT 5000l
Nr katalogowy 1510010300 1510010400 1510010500
Średnica dno 1,76 m 2,64 m 2,93 m
Średnica otwór 0,7 m 1,4 m 1,97 m
Wysokość 0,8 m 0,9 m 0,95 m
Pojemność 1.000 l 3.000 l 5.000 l
Wymiary po spakowaniu 70 x 45 x 45 cm 115 x 64 x 33 cm 115 x 64 x 33 cm

+  Bezpieczne przechowywanie i transportowanie
+  Niepotrzebny dodatkowy stelaż wspierający i osprzęt
+  Otwór odpowietrzający na górnej powierzchni - dodatkowa możliwość 

napełniania
+  Wykonane z wytrzymałego PCV
+  Wytrzymałość na temperaturę od -30°C do +70°C

Zalety

W zbiornikach serii GWT bezpiecznie przechowasz każdy rodzaj cieczy. Dzięki temu, że są zamknięte możesz je również bezpiecznie transportować 
Wykonane są ze wzmocnionego PCV, co zwiększa ich stabilność. Dodatkowo (w opcji) możesz zamówić torbę transportową.

Dane techniczne GWT 500 l GWT 1000 l GWT 3000 l GWT 5000 l
Nr katalogowy 1510008300 1510008400 1510008600 1510008700

Wymiary (dł x szer) (zbiornik pusty) 1,5 x 1,2 m 2,1 x 1,5 m 3,4 x 2,3 m 3,5 x 3,1 m

Wysokość 0,3 m 0,45 m 0,5 m 0,6 m

Objętość po spakowaniu 0,03 m3 0,03 m3 0,07 m3 0,1 m3
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ZBIORNIKI OTWARTE, OWT

ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE, GWT



ZBIORNIKI VETTER
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+  Zbieranie i przechowywanie substancji niebezpiecznych
+  Pojemnik oferowany w komplecie z pokrywą i uchwytami
+  Możliwość wkładania jednego pojemnika w drugi

GFK - tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

+  Materiał wykorzystywany wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka 
trwałość i niewielki ciężar

+  Bardzo wysoka odporność na substancje chemiczne
+  Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna 
+  Trwałość dzięki wysokiej odporności na korozję
+  Niewielka waga w porównaniu do produktów (np. pojemników) ze stali 

nierdzewnej

Zalety

Dane techniczne
Nr katalogowy: 4000000200
Pojemność: 100 l
Waga: 7,5 kg
Wysokość: 54 cm
Średnica: 59 cm

+  Zbieranie kałuż cieczy
+  Produkt oferowany w komplecie z uchwytem

Zalety

Zalety

Dane techniczne
Nr katalogowy: 4000002600
Waga: 1kg
Wysokość: 13 cm
Długość: 31 cm
Szerokość: 33 cm

POJEMNIKI Z GFK

POJEMNIKI Z GFK

UWAGA!

POJEMNIK OKRĄGŁY, GFK

SKIMER RĘCZNY, GFK

NALEŻY OSTROŻNIE 
POSTĘPOWAĆ 

ZE ŻRĄCYMI KWASAMI 
I NIEBEZPIECZNYMI ŁUGAMI!



Dane techniczne OWS
Wydajność ssania powietrza/wody 3030 l/min/160 l/min
Podciśnienie 2392 mm H2O
Prąd pobierany przez głowicę 4,6 A
Pobór mocy przez głowicę 1000 W
Pojemność zbiornika 100 l
Wymiary 86 x Ø 62 cm
Waga ok. 30 kg

Dane techniczne PS
Wydajność ssania powietrza/wody 3030 l/min/ 160 l/min
Podciśnienie 2392 mm H2O
Wydajność pompy tłoczącej 260 l/min
Wysokość tłoczenia pompy 11 m
Prąd pobierany przez głowicę/pompę 4,6 A/3,4 A
Pobór mocy przez głowicę/ pompę 1000 W/ 800 W
Pojemność zbiornika 100 l
Wymiary 86 x Ø 62 cm
Waga ok. 35 kg

Dane techniczne MPS 2.0 WMF
Napięcie 230 V (1~50 Hz)
Max moc/znamionowa 2350 W/1200 W
Moc pompy odprowadzającej 800 W
Pojemność zbiornika 60 l
Max ilość cieczy/powietrza  47 l/56 I/s
Max podciśnienie 23,5 kPa
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 520 x 430 x 840 mm
Waga, ok. 31,4 kg

+  Przeznaczony do zbierania i odpompowywania cieczy zbierających się 
podczas powodzi, w wyniku pęknięcia rury lub po akcji gaszenia

+  Wykonany z wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego GFK
+  Kompaktowy i lekki, łatwy w załadunku i transporcie
+  Złącze Storz C do szybkiego podłączenia; odpompowywanie cieczy do 11 m
+  Łatwa obsługa, ergonomiczna praca
+  Wbudowany wyłącznik przy maksymalnym napełnieniu
+  Duża powierzchnia pola pracy – wąż o długości 6 m 

Zalety

SKOKOCHRON TYP SP 16 i SP 25ODSYSACZE OLEJU, WODY I PYŁU

ODSYSACZ OWS

ODSYSACZ PERMANENTNY PS

ODSYSACZ PERMANENTNY MINI MPS 2.0 MWF
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+  Przeznaczony do zbierania oleju, granulatu, pyłu, cieczy zbierających się 
podczas powodzi, w wyniku pęknięcia rury lub po akcji gaszenia

+  Zbiornik wykonany z wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego 
GFK

+  Niebezpieczne ciecze mogą być od razu zbierane do beczek zamykanych 
do transportu specjalnymi pokrywami

+  Duża odporność na chemikalia
+  Okrągły zbiornik o pojemności 100 l z wózkiem transportowym 

+  Przeznaczony do zbierania i odpompowywania cieczy zbierających się 
podczas powodzi, w wyniku pęknięcia rury lub po akcji gaszenia

+  Zbiornik wykonany z wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego 
GFK

+  Duża odporność na chemikalia
+  Duża powierzchnia pola pracy – wąż o długości 6 m 
+  Pompa może być oddzielnie włączona
+  Pojemność zbiornika 100 litrów, wózek transportowy pojemnika 

Zalety

Zalety



ODSYSACZE OLEJU, WODY I PYŁU

Rurka odsysająca, stal 
nierdzewna (2 części), 
(MPS, PS, OWS) 
Nr kat. 2230024500 

Płaski filtr (opcja) – tylko 
do MPS 2.0 MWF
Nr kat. 2230024200 

Szeroka końcówka do 
zbierania, 370 mm 
(MPS, PS, OWS) 
Nr kat. 2230024700 

Filtr papierowy 5 szt. 
(opcja) – tylko do MPS 2.0 
MWF
Nr kat. 2230024400 

Wąska końcówka  do 
zbierania (MPS, PS, OWS) 
Nr kat. 2230024600 

Wyłącznik bezpieczeństwa 
PRCD-S z uziemieniem. 
UWAGA: Nie wolno używać 
wyłącznika PRCD-S w 
rękawiczkach! 

OSPRZĘT
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RATOWNICTWO 
WODNO - LODOWE
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE

RATOWNICTWO 
WODNO - LODOWE
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Kurtka spełnia normę EN-393.
+  rzutka ratownicza na pasie (rękawowa-trapezowa z pasem do 

alternatywnego mocowania)
+  centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalniającą 
+  gwizdek zawieszany
+  oświetlenie sygnalizacyjne
+  moduł montażowy do sygnalizatora świetlnego (auto/manual)
+  tunel elasyczny do chowania nadmiaru taśmy dookólnej
+  uchwyty do troczenia elementów wyposażenia w tym 4 dolne pętle,
+  10 kieszeni odpływowych, na: latarkę, gwizdek, radio, telefon, butlę 

ucieczkową (z butlą 0,2-0,44l) z automatem oddechowym SPARE AIR, 
śruby lodowe oraz rzutkę trapezową

+  tunel na przewód spiralny mikrofonogłośnika
+  na prawym ramieniu zabezpieczenie linki rzutki trapezowej, 
+  dedykowany uchwyt do zegarka/stopera wodoodpornego
+  podwójny pas krokowy tworzący pełna pętlę wzmacniającą wokół kamizelki
+  odblask pryzmatyczny na rzepie (do wyboru STRAŻ lub RATOWNIK)
+  nóż zawieszany, demo ze stali wysokowęglowej w pochwie z tworzywa sztucznego
+  7 pasów regulujących i stabilizujących kamizelkę, obwód w klatce 

piersiowej od 70 do 130cm

+  Antypoślizgowa powierzchnia
+  Szybka gotowość do użycia
+  Trap jest doskonale widoczny nawet w nocy, dzięki taśmie odblaskowej na 

krawędziach
+  Ergonomicznie wyprofilowane krawędzie ułatwiają wciągnięcie osób 

poszkodowanych
+  Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiega nadmiernemu napełnieniu
+  Niskie ciśnienie robocze (max 0,5 bar)
+  Dopuszczalne obciążenie ok. 95 kg / m2
+  Materiał odporny na rozdarcie

Zalety

Przy pomocy trapu ratowniczego Vetter możesz pewnie przejść po wodzie, lodzie, bagnie lub innym niestabilnym podłożu. To niezawodna droga ewakuacyjna, dzięki 
której szybko dotrzesz do osób poszkodowanych lub bezpiecznie przyciągniesz je do brzegu. Trapy oferowane są w trzech długościach: 6, 10 i 15 m. Można je łączyć, co 
daje nieograniczone możliwości podczas akcji ratowniczej. Dostarczany w  pokrywach transportowych.

Dane techniczne Trap 6 m Trap 10 m Trap 15 m
Nr katalogowy 1530008502 1530008602 1530008702
Wymiary (dł. x szer. wys.) 600 x 140 x 10 cm 1000 x 140 x 10 cm 1500 x 140 x 10 cm 
Zapotrzebowanie powietrza 1321 l 2196 3360
Czas napełniania 18 s 30 s 45 s
Waga 28,3 kg 45,4 kg 67,5 kg

Osprzęt

Adapter podciśnieniowy
do opróżniania skokochronu   
Nr kat. 1600016300

ZaletySztandarowy model dedykowany do działań operacyjnych specjalistycznych 
służb ratowniczych na wodzie i lodzie.
Posiada ŚWIADECTWO OCENY TYPU WE CW/PPE/205/2013 potwierdzające 
zgodność z wymogami określonymi w aneksie II do dyrektywy (PPE)89/686/
EEC, środki ochrony indywidualnej ze zmianami. 
Wyporność 80N!

TRAP RATOWNICZY VETTER

KAMIZELKA ASEKURACYJNA RATOWNIK III 

RATOWNICTWO WODNO - LODOWE
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RATOWNICTWO WODNO - LODOWE

+  Akcja ewakuacyjna w warunkach wodno-lodowych
+  Ruch w stronę lodu „bezpiecznego” możliwy dzięki funkcji niszczenia lodu 

o słabej nośności
+  Redukcja wyporności pływaków zwiększająca ich zanurzenie umożliwia 

pracę śruby napędowej podczas niszczenia i topienia lodu
+  Pokonywanie wody o nurcie do 8 km/h, nienośnej struktury lodowej oraz 

lodu twardego na dystansie kilku kilometrów
+  Silnik dwusuwowy dający : ok. 20% wyższy uciąg początkowy niż silnik 

czterosuwowy o podobnej mocy wyrażonej w KM oraz transport w 
dowolnej pozycji

+  Niszczenie lodu zagrażającego ratownikowi
+  Wyjazd z wody na lód nośny
+  Łatwość dotarcia ratownika ze sprzętem ratowniczym do akwenu przy 

użyciu niespecjalistycznego środka transportu
+  Błyskawiczny montaż, gwarantujący prawie natychmiastowe podjęcie akcji 

ratowniczej

Zalety

SANIE LODOWE (System Woda-Lód) to mobilne całoroczne urządzenie ratownicze przeznaczone do działań ewakuacyjnych w warunkach wodno-lodowych, w których 
głównym czynnikiem utrudniającym dotarcie do poszkodowanego jest załamywanie i dryfowanie lodu lub długa droga wodna pomiędzy stałym brzegiem, a lodem.

Dane techniczne 

Gwarancja 
skuteczności 
i bezpieczeństwa:

Silnik dwusuwowy z zabezpieczoną śrubą przystosowany do dwukie-
runkowej pracy w wodzie z lodem
Asymetryczne osadzenie jednostki napędowej zapewnia ratowniko-
wi otwarty ciąg komunikacyjny
Asymetryczne przesunięcie środka ciężkości ułatwia skuteczne niszcze-
nie lodu
Wentyle odbarczeniowe wyrównują różnice ciśnień podczas zmiany 
temperatury otoczenia
Zbiorniki kompensacyjne dziobu gwarantują właściwe przegłębienie 
dziobów podczas podejmowania osoby ewakuowanej
Zbiorniki kompensacyjne rufy gwarantujące właściwy kąt natarcia 
na lód nośny
Kombinezon Suchy Oddychający dla operatora systemu

Budowa

3 rozłączne elementy konstrukcyjne (2 okute i częściowo orelingowa-
ne pływaki oraz pokład operacyjny), 2 puste (niewypienione) pływaki 
wyposażone w korki spustowe i wentyle wyrównujące, 1 pokład ope-
racyjny o konstrukcji plastra miodu (powierzchnia między skrajnymi 
punktami podparcia na lodzie nośnym 3,6 m2, powierzchnia atakująca 
lód podczas niszczenia - punktowo), laminat PS, stal nierdzewna 304

Wyposażenie 
ratownicze 
podstawowe

silnik dwusuwowy o mocy 5 KM przystosowany do dwukierunkowej 
pracy w wodzie z lodem, kombinezon suchy oddychający dla operatora, 
lina asekuracyjna pływająca 80 mb, 2 wiosła drewniane jednoczęściowe, 
2 lulki, rzutka holring krótka 4 m / 8 mm, kolce lodowe, kolce na buty 
-nakładki antypoślizgowe, śruba lodowa, mocowanie do silnika spalino-
wego w odległości minimum 250cm od dziobu, 2 zasobniki bryzgoszczel-
ne, 2 zintegrowane z kadłubem zbiorniki kompensacyjne dziobów, 2 zin-
tegrowane z kadłubem zbiorniki kompensacyjne rufy, 2 wypornościowe 
koła służące do ewakuacji poszkodowanego (wyporność minimum 8kg) z 
funkcją transportową na lądzie

Wymiary 
dł. x szer. wys. ok. 315 x 210 x 120 cm 

Wyposażenie 
opcjonalne

dedykowana lekka przyczepa transportowa: transporter umożliwiający 
rozgrzanie silnika przed uruchomieniem w wodzie

Waga 145-160 kg

+  Ponton ratowniczy 410 KSP ALU Full z silnikiem 15KM przeznaczony jest do 
błyskawicznych działań ratowniczych i ewakuacyjnych na śródlądowych 
wodach stojących i płynących z uwzględnieniem braku możliwości slipowania w 
dogodnych warunkach

+  Waga w wersji z wyposażeniem seryjnym, bez paliwa 155 kg
+  Wymiary dł. 410 cm, szer. 180 cm

silnik MERCURY dwusuwowy 15 KM (11 KW), zbiornik paliwa min 20 l, linia 
paliwowa, stanowisko sternika z konsolą, kierownica z przekładnią i sterociągiem, 
manetka z cięgłami, koło ratunkowe, boja SP, deska ortopedyczna ze stabilizacją 
głowy i pięcioma pasami, bosak dł. min 200 cm, wiosła z dulkami, zasobniki na 
sprzęt ratownika min 6 l, pokrowiec, pompka i zestaw naprawczy

Zalety

Wyposażenie patrol/ratownictwo

PONTON RATOWNICZY 410 KSP ALU STANDARD

SANIE LODOWE TYPU SYSTEM WODA - LÓD
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Przeznaczona do kamizelki Ratownik II i III. Długość liny 15 m, średnica 7 mm, 
grubość gotowej liny do rzutu tylko 5 cm. Odciekowa.

Skład zestawu: maska, płetwy krótkie regulowane, fajka z zaworkiem, 
odciekowy woreczek siatkowy

Wodoodporny. Nieoddychający. Szwy klejone/laminowane. Kurtka spełnia 
normę EN-393. 
Pas krokowy, gwizdek morski. Dobry system kieszeni: 2 dolne do ogrzewania 
rąk wyściełane polarem, 2 piersiowe z okapnikami. Znakomicie widoczny 
jaskrawy kaptur z ochroną twarzy i podbródka, chowany w kołnierzu. 
Rękawy z antywlewami neoprenowymi i pasami z rzepami do opinania.Taśma 
odblaskowa spełniająca wymogi konwencji SOLAS na kapturze, ramionach 
oraz nadgarstkach. Spodnie mają wzmocnienia w newralgicznym obszarze 
kolan i siedzenia, szelki z klamrami do regulacji długości, 2 kieszenie z klapkami, 
opinacze z rzepami na dole nogawek. Zamki błyskawiczne na dole nogawek 
pozwalają na bardzo szybkie zakładanie nawet w obuwiu.

+  Wodoodporny i oddychający suchy kombinezon wykonany z 3-warstwowej 
membrany.

+  Lateksowe skarpety, lateksowe gilzy w mankietach i na szyi.
+  Dodatkowe wzmocnienia na kolanach i siedzeniu warunkujące niezawodność 

w newralgicznych miejscach
+  Przepuszczalność pary: 15.000 g/sqm/24h
+  Wodoodporność: 20.000 mm
+  Dostępne rozmiary: M - XXL
+  Istnieje możliwość wykonania nadruku STRAŻ, WOPR, RATOWNIK 

Zalety

UBRANIE WYPORNOŚCIOWE - dwuczęściowy kombinezon flotacyjny 50N

RZUTKA TRAPEZOWA – RZUTKA NA PASIE

ABC SPRZĘT NURKOWY KSP

KOMBINEZON SUCHY ODDYCHAJĄCY
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RATOWNICTWO WODNO - LODOWE

Osłona zewnętrzna wykonana z polipropylenu. Posiada ochronę uszu i daszek. 
Możliwość zamocowania oświetlenia. Zgodny z normą EN1385, EN1385/A1.

Profesjonalny środek ratunkowy na śródlądziu z atestem PRS. Wykonane 
z polietylenu z wypełnieniem z pianki poliuretanowej. Bardzo odporne na 
warunki atmosferyczne i eksploatację. Wyposażone w srebrną taśmę SOLAS  
oraz linkę 10 mm wokół koła.

Zgodny z parametrami pasa ILS. Stanowi niezbędne wyposażenie pływalni 
i kąpielisk (Dz. U. z dn. 09.03.2012 poz. 261). Składa się z elastycznego, 
nietonącego podłużnego pływaka wraz z szelką ratowniczą i linką. Stosowany 
przy indywidualnych akcjach ratunkowych na wodach otwartych.

Głośnik tubowy o mocy 8 W, zasięg akustyczny 300 - 500 m. Regulacja 
głośności. Pasek do asekuracji na rękę. Zasilanie 6 x baterie 1,5 V „AA“ (brak w 
zestawie). Waga 0,63 kg bez baterii.

Dane techniczne
Typ jednostki  WIOSŁOWO-MOTOROWA
Pokład OTWARTY
Długość  3,58 m
Szerokość kadłuba 1,37 m
Zanurzenie 0,30 m
Masa 75 kg
Możliwość przypięcia silnika zaburtowego TAK
Moc silnika (maksymalna) 4,4 kW
Załoga (maksymalnie) 3 osoby
Gniazda i dulki dla 1 pary wioseł
Zewnętrzny kolory kadłuba czerwony lub żółty
Zalecane wiosła szalupowe 2,10
Dedykowana przyczepa, silnik, wiosła oraz mankiety gumowe na wiosła do nabycia 
osobno.

PAS RATOWNICZY TYPU WĘGORZ

MEGAFON (TUBA GŁOŚNOMÓWIĄCA)

KASK RATOWNIK KSP

KOŁO RATUNKOWE MARS (ST)

ŁÓDŹ RATOWNICZA JACEK – WERSJA LODOWA
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KAMERY
TERMOWIZYJNE 
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Tryb poszukiwaczy

KAMERY TERMOWIZYJNE

+  Kompaktowa budowa, bardzo lekka 
+  Wyjątkowo duży wyświetlacz 4“
+  Szeroki zakres temperatury od -40°C do +1150°C
+  Długi czas pracy: do 8h bez funkcji nagrywania!
+  Możliwość nagrywania, zdjęcia i video
+  Szybkie uruchomienie 5 s
+  Długa gwarancja 5 lat na kamerę, 6 lat na akumulatory (do 5000 cykli 

ładowania) i 10 lat na sensor
+  Możliwość wyposażenia w wygodny uchwyt (wyposażenie opcjonalne)
+  Intuicyjna nawigacja za pomocą 1 dużego przycisku
+  Łatwa obsługa nawet w rękawicach
 

Zalety Akcesoria dodatkowe (opcjonalnie)

Dane techniczne Kamera TIC 4.1
Wyświetlacz 4 ‘’ LCD
Rozdzielczość sensora 384 x 288
Zakres temperatur od – 40 °C  do  + 1150 °C

Czas pracy
>  8 h bez funkcji nagrywania
>  6 h bez włącz. nagrywania
>  5 h z włącz. nagrywaniem

Ilość cykli ładowań 5 000 cykli
Częstotliwość 60 Hz
Czas uruchomienia < 5 sekund
Stopień ochrony obudowy IP 67 / 1 metr 30 minut
Odporność na upadek z wysokości 2 m / beton
Odporność na wysoką temperaturę 150 °C / 15 min      260 °C / 5 min
Pole widzenia 51° w poziomie        40° w pionie
Zakres widma 7- 14 µm
Czułość termiczna < 50 mK (< 0,05 °C)
Zasilanie 2 akumulatory LiFePo4
Waga z 2 akumulatorami 950 g

Gwarancja
5 lat na kamerę
6 lat na akumulatory
10 lat na matrycę/sensor
1 rok na akcesoria

Kamera termowizyjna Leader TIC 4.1

+  Zestaw baterii zapasowych
+  Stacja ładująca
+  Zasilacz 12 /24 V i 230 V do stacji ładującej
+  Ładowarka 12 /24 V i 230 V do kamery
+  Pasek na szyję
+  Osłona ochronna na kamerę
+  Wodoszczelna walizka ochronna
+  Uchwyt z dwoma karabińczykami
+  Rączka (zdejmowana)
+  Transmisja bezprzewodowa (moduł WLAN)
+  Osłona ochronna transmisji bezprzewodowej
+  Pasek (uchwyt boczny) prawy i lewy

+ jest w zestawie     - brak w zestawie

Kamery TIC 4.1 różnią się funkcjami - wybierz model, który Ci odpowiada. 

Tryb pożarniczy

Kamera TIC 4.1 A10.00.410 A10.00.416 A10.00.417 A10.00.418 A10.00.414 A10.00.415
Akumulatory w zestawie 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt.

Freeze funkcja zamrażania obrazu + - + - - -

Video funkcja nagrywania - - - - + +

Foto funkcja robienia zdjęć - - - - + +

Kabel USB - - - - + +

Laser wskaźnik laserowy - - - - - -

Tryby pracy
pożarniczy
poszukiwawczy
inwersji obrazów
wykrywania zimna
pełnego koloru

1 tryb 
+
-
-
-
-

2 tryby
+
+
-
-
-

1 tryb
+
-
-
-
-

2 tryby
+
+
-
-
-

1 tryb
+
-
-
-
-

1 tryb
+
-
-
-
-
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Tryb poszukiwania zimnaTryb pełnego koloru

Akcesoria dodatkowe (opcjonalnie)

Dane techniczne Kamera TIC 4.1
Wyświetlacz 4 ‘’ LCD
Rozdzielczość sensora 384 x 288
Zakres temperatur od – 40 °C  do  + 1150 °C

Czas pracy
>  8 h bez funkcji nagrywania
>  6 h bez włącz. nagrywania
>  5 h z włącz. nagrywaniem

Ilość cykli ładowań 5 000 cykli
Częstotliwość 60 Hz
Czas uruchomienia < 5 sekund
Stopień ochrony obudowy IP 67 / 1 metr 30 minut
Odporność na upadek z wysokości 2 m / beton
Odporność na wysoką temperaturę 150 °C / 15 min      260 °C / 5 min
Pole widzenia 51° w poziomie        40° w pionie
Zakres widma 7- 14 µm
Czułość termiczna < 50 mK (< 0,05 °C)
Zasilanie 2 akumulatory LiFePo4
Waga z 2 akumulatorami 950 g

Gwarancja
5 lat na kamerę
6 lat na akumulatory
10 lat na matrycę/sensor
1 rok na akcesoria

Dane techniczne Kamera TIC 4.3
Wyświetlacz 4 ‘’ LCD
Rozdzielczość sensora 384 x 288
Zakres temperatur od – 40 °C  do  + 1150 °C

Czas pracy
>  8 h bez funkcji nagrywania
>  6 h bez włącz. nagrywania
>  5 h z włącz. nagrywaniem

Ilość cykli ładowań 5 000 cykli
Częstotliwość 60 Hz
Czas uruchomienia < 5 sekund
Stopień ochrony obudowy IP 67 / 1 metr 30 minut
Odporność na upadek z wysokości 2 m / beton
Odporność na wysoką temperaturę 150 °C / 15 min      260 °C / 5 min
Pole widzenia 51° w poziomie        40° w pionie
Zakres widma 7- 14 µm
Czułość termiczna < 50 mK (< 0,05 °C)
Zasilanie 2 akumulatory LiFePo4
Waga z 2 akumulatorami 950 g

Gwarancja
5 lat na kamerę
6 lat na akumulatory
10 lat na matrycę/sensor
1 rok na akcesoria

Kamera termowizyjna Leader TIC 4.3

+  Kompaktowa budowa, bardzo lekka - tylko 950 g z 2 akumulatorami!
+  Wyjątkowo duży wyświetlacz 4“
+  Szeroki zakres temperatury od -40°C do +1150°C
+  Długi czas pracy: do 8h bez funkcji nagrywania!
+  Możliwość nagrywania, zdjęcia i video
+  Szybkie uruchomienie <5 s
+  Akumulatory mają gwarancję na 6 lat / 5000 cykli ładowania
+  Długa gwarancja 5 lat na kamerę i 10 lat na sensor
+  Możliwość wyposażenia w wygodny uchwyt (wyposażenie opcjonalne)
+  Intuicyjna nawigacja za pomocą 3 dużych przycisków
+  Łatwa w obsłudze nawet w rękawicach

+  Zestaw baterii zapasowych
+  Stacja ładująca
+  Zasilacz 12 /24 V i 230 V do stacji ładującej
+  Ładowarka 12 /24 V i 230 V do kamery
+  Pasek na szyję
+  Osłona ochronna na kamerę
+  Wodoszczelna walizka ochronna
+  Uchwyt z dwoma karabińczykami
+  Rączka (zdejmowana)
+  Transmisja bezprzewodowa (moduł WLAN)
+  Osłona ochronna transmisji bezprzewodowej
+  Pasek (uchwyt boczny) prawy i lewy

Zalety

KAMERY TERMOWIZYJNE

Tryb inwersjiTryb pożarniczy Tryb poszukiwaczy

Kamery TIC 4.3 różnią się funkcjami - wybierz model, który Ci odpowiada. 

Kamera TIC 4.3 A10.00.430 A10.00.432 A10.00.431 A10.00.433 A10.00.436 A10.00.437 A10.00.438 A10.00.439
Akumulatory 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Zoom + + + + + + + +

Video funkcja nagrywania - - + + - - + +

Foto funkcja robienia zdjęć - - + + - - + +

Kabel USB - - + + - - + +

Laser wskaźnik laserowy - + - + - + - +

Tryby pracy
pożarniczy
poszukiwawczy
inwersji obrazów
wykrywania zimna
pełnego koloru

3 tryby 
+
+
+
-
-

3 tryby
+
+
+
-
-

3 tryby
+
+
+
-
-

3 tryby
+
+
+
-
-

5 trybów
+
+
+
+
+

5 trybów
+
+
+
+
+

5 trybów
+
+
+
+
+

5 trybów
+
+
+
+
+

+ jest w zestawie     - brak w zestawie
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+  Strażacka kamera termowizyjna osobistego wyposażenia
+  Wysoka rozdzielczość sensora (76.800 pikseli) zapewnia wyraźny i czytelny 

obraz 
+  Ekran ze szkła Gorilla Glass, odporny na intensywne ciepło, wodę i nie odbija 

światła
+  Szerokie, 32-stopniowe pole widzenia 
+  Kompaktowa, bardzo lekka
+  Wytrzymała, lekka, płaska obudowa, IP 67
+  Możliwość wykonania powyżej 4.000 zdjęć, zgrywanie za pomocą kabla 

mikro USB 
+  Intuicyjna obsługa
+  3 tryby pracy: tryb pełnego koloru (auto), tryb poszukiwania ludzi (survey) i 

tryb pożarniczy (fire) 
+  Dodatkowe źródło światła; wbudowana mocna latarka LED (300 lm) z funkcją 

światła pulsacyjnego (migania)

Zalety

Dane techniczne SEEK THERMAL FirePRO
Rozdzielczość sensora 320 x 240 
Zakres pomiaru temperatury -20°C  do 550°C
Pole widzenia 32°
Zakres detekcji od 30 cm do 548 m
Częstotliwość odświeżania >15 Hz
Wodoszczelność IP 67
Latarka LED 300 lumenów
Wyświetlacz 2,4” kolorowy
Sensor mikrobolometryczny z tlenku wanadu (VOx) 
Czułość termiczna <70 mK
Zakres spektralny 7,5 – 14 mikronów
Interfejs użytkownika 3 przyciski

Tryby pracy 
tryb pożarniczy
tryb pełnego koloru
tryb poszukiwania ludzi

Wbudowana pamięć wewnętrzna 4 GB (>4000 zdjęć)      

Kamera termowizyjna Reveal FirePRO
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KAMERY TERMOWIZYJNE

Dane techniczne SEEK THERMAL FirePRO
Rozdzielczość sensora 320 x 240 
Zakres pomiaru temperatury -20°C  do 550°C
Pole widzenia 32°
Zakres detekcji od 30 cm do 548 m
Częstotliwość odświeżania >15 Hz
Wodoszczelność IP 67
Latarka LED 300 lumenów
Wyświetlacz 2,4” kolorowy
Sensor mikrobolometryczny z tlenku wanadu (VOx) 
Czułość termiczna <70 mK
Zakres spektralny 7,5 – 14 mikronów
Interfejs użytkownika 3 przyciski

Tryby pracy 
tryb pożarniczy
tryb pełnego koloru
tryb poszukiwania ludzi

Wbudowana pamięć wewnętrzna 4 GB (>4000 zdjęć)      

Dane techniczne SEEK THERMAL ShieldPRO
Rozdzielczość sensora 320 x 240 
Odległość wykrywania 758 m
Odległość rozpoznawania 190 m 
Odległość identyfikowania 108 m 
Pole widzenia 24°
Częstotliwość odświeżania 9 Hz do 30 Hz
Zoom 4x Zoom cyfrowy
Wodoszczelność IP 67
Latarka LED 300 lumenów
Wyświetlacz 2,4” kolorowy
Sensor mikrobolometryczny z tlenku wanadu (VOx) 
Czułość termiczna <70 mK
Zakres spektralny 7,5 – 14 mikronów
Interfejs użytkownika 3 przyciski

Tryby pracy 
tryb pożarniczy
tryb pełnego koloru
tryb poszukiwania ludzi

Wbudowana pamięć wewnętrzna 4 GB (>4000 zdjęć)      

Kamera termowizyjna Reveal ShieldPRO

+  Kamera termowizyjna do poszukiwań; pozwala szybko zdiagnozować 
pomieszczenie albo namierzyć śledzonego w nocy 

+  Wysoka rozdzielczość sensora (76.800 pikseli) zapewnia wyraźny i czytelny 
obraz 

+  Duży zasięg detekcji: detekcja do 758 m, rozpoznanie do 190m, identyfikacja 
do 108 m

+  Wytrzymała, lekka, płaska obudowa, IP 67
+  Długi czas działania – do 3,5 h ciągłego obrazowania
+  Dodatkowe źródło światła; wbudowana mocna latarka LED (300 lm) z funkcją 

światła pulsacyjnego (migania)

Zalety
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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WYKRYWANIE WIBRACJI/DRGAŃ ZASYPANYCH OFIAR

Aby umożliwić szybkie odszukanie ofiar, sprzęt POSZUKIWAWCZY LEADER HASTY wykorzystuje 3 bezprzewodowe czujniki sejsmiczne. System bezprzewodowy 
znacznie ułatwia pracę w gruzach (kabel nie plącze się). Tam, gdzie to możliwe, działanie czujników bezprzewodowych mogą uzupełniać czujniki z okablowaniem.

Czujniki sejsmiczne są wykorzystywane do wykrywania najdrobniejszych oznak życia i lokalizowania osób zasypanych. Przeszukiwanie odbywa się poprzez 
systematyczne przesuwanie każdego czujnika w strefie katastrofy i pozostawianie w miejscu, gdzie pojawia się najsilniejszy sygnał. Pozycja, w której czujniki 
odbierają sygnał z równą siłą pozwala szybko zidentyfikować położenie ofiary.

WYKRYWA NAJMNIEJSZY RUCH ZASYPANYCH OSÓB

Wysoka czułość czujnika UWB pozwala wykryć nawet drobne ruchy: pojedyncze, typu ruch palca oraz regularne, jak np. ruch klatki piersiowej ofiary, która 
oddycha, nawet jeśli jest nieprzytomna.

Czujnik UWB (Ultra Wide Band) występuje w wersji przewodowej i bezprzewodowej (użycie tej wersji jest dużo łatwiejsze). Operator przesuwa czujnik po 
powierzchni gruzowiska, aby poprzez określenie lokalizacji pogrzebanych ofiar utworzyć mapę obszaru katastrofy. Drugi operator monitoruje postępy na 
ekranie konsoli sterowniczej. Czujnik UWB wykrywa ruchy w osi pionowej, dlatego sygnał obrazujący ruch ofiary lub ruchy charakterystyczne np. podczas 
oddychania może być pokazany w formie stożka. 

CZUJNIKI SEJSMICZNE

CZUJNIKI UWB

SPRZĘT POSZUKIWAWCZY
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PODGLĄDANIE LOKALIZACJI I KOMUNIKACJA Z ZASYPANYMI 

Kamery do poszukiwania LEADER zwykle są stosowane w wersji z 
wysięgnikiem teleskopowym. Zastosowanie go ułatwia kontrolowanie 
wysokich pomieszczeń, szczelin lub trudnodostępnych zamkniętych 
przestrzeni. 
Dostępna jest też kamera z przewodem na zwijadle – ta wersja doskonale 
przeszuka np. studzienkę na dużej nawet głębokości.

DO MONITOROWANIA STABILNOŚCI KONSTRUKCJI

Skierowany na potencjalnie niebezpieczną konstrukcję laser Leader Sentry monitoruje każde jej poruszenie. W momencie, kiedy przemieszczenie obiektu 
przekracza próg bezpieczeństwa określony przez operatora, silny alarm ostrzega o bezpośrednim niebezpieczeństwie zawalenia i następuje ewakuacja osób 
pracujących w strefie zagrożenia. 
Urządzenie może zabezpieczyć jeden lub dwa obszary jednocześnie. Może być wykorzystane do monitorowania ruchów dowolnych przedmiotów lub 
obiektów, np. ścian podczas pożaru, lawin, pojazdów. 

KAMERY DO POSZUKIWANIA

CZUJNIKI STABILNOŚCI OBIEKTÓW

95



+  Pierwszy na świecie akustyczny lokalizator z  i/lub BEZ okablowania!
+  Bezprzewodowa koncepcja umożliwia błyskawiczne uruchomienie i 

swobodną zmianę pozycji
+  Nadzwyczaj wrażliwe czujniki sejsmiczne rozpoznają najmniejsze wibracje 

(ruchy) wywoływane przez zasypaną osobę
+  Bezprzewodowe czujniki działają w promieniu do 30 m w miejscu 

prowadzenia akcji oraz do 100 metrów na otwartej przestrzeni
+  Możliwe jest podłączenie dodatkowo 3 czujników z kablem
+  Specjalny system filtrowania tłumi skutecznie szumy w tle
+  Intuicyjny i lekki pulpit sterowania (duży 7“ wyświetlacz) ułatwia 

namierzanie i lokalizowanie zasypanych osób spoza miejsca akcji
+  Sonda komunikacyjna utrzymuje komunikację z ofiarą
+  Spełnia wymogi specjalistów z zakresu ratownictwa na całym świcie 

(INSARAG, obrona cywilna, zespoły USAR, ONG)

Zalety

Dostępne funkcje

Charakterystyka

BEZPRZEWODOWE I / LUB PRZEWODOWE CZUJNIKI SEJSMICZNE:
+  System od 1 do 6 czujników do wykrywania dźwięków, które wydają ofiary 

zasypania: drapanie, pukanie, płacz, oddychanie, itp., w tym: 
do 3 czujników bezprzewodowych (zasięg do 30 m w miejscu akcji,  
do 100 m na otwartej przestrzeni; żywotność baterii ok. 8 godz.),  
do 3 czujników z kablem 8 m

+  Filtry redukujące niepożądane hałasy, np. odgłosy wiertarek 
pneumatycznych, pojazdów, wiatru, sieci elektrycznej

+  Tryb mono lub stereo do odsłuchania wybranego czujnika w jednym lub obu 
uszach

WODOODPORNA SONDA KOMUNIKACYJNA:
+  W zestawie w pełnej wersji (3 przewodowe + 3 bezprzewodowe czujniki), jako opcja 

w innych wersjach
+  Wodoodporność IP67
+  Z kablem 8 m
+  Funkcja Push to Talk - umożliwia komunikowanie się z zasypanymi osobami

REDUKUJĄCE HAŁAS SŁUCHAWKI:
+  Tłumią niepożądany hałas, aby zapewnić doskonałą jakość odsłuchu
+  Mikrofon ze zintegrowanym reduktorem szumów zapewnia komunikację bez 

zakłóceń 
+  Jednocześnie można podłączyć 1 lub 2 zestawy słuchawek, co umożliwia:

albo odsłuchiwanie czujnika w trybie nasłuchiwania sejsmicznego, 
albo komunikowanie się z ofiarami zasypania

+  Regulacja głośności słuchawek
+  Regulacja głośności mikrofonu
+  Push to Talk (Naciśnij i mów) do komunikacji z zasypaną osobą
+  Ustawienie jasności wyświetlacza
+  Możliwość ustawienia dla osób lewo- lub praworęcznych
+  Filtry tłumiące szumy z tła (filtr dolno- i górnoprzepustowy) 
+  Indywidualne sterowanie każdym czujnikiem sejsmicznym
+  Moduł odsłuchiwania czujników w wersji mono lub stereo
+  Optyczne markery na wyświetlaczu, do oznaczania najmocniejszego sygnału
+  Stan naładowania baterii czujników bezprzewodowych

LEADER SEARCH
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SPRZĘT POSZUKIWAWCZY

+  Kompaktowy i lekki
+  Wykrywa ruch z odległości do 30 m na otwartej przestrzeni
+  Wykrywa oddech z odległości do 10 m
+  Detekcja ruchu w czasie rzeczywistym
+  Bezprzewodowe lub przewodowe połączenie
+  Intuicyjna nawigacja
+  Możliwość zapisywania danych podczas wyszukiwania
+  Wskaźnik naładowania baterii widoczny na zewnątrz czujnika
+  Łatwa wymiana baterii

Dostępne funkcje

CharakterystykaZalety
ERGONOMICZNY PULPIT STEROWNICZY:
+  Kompaktowa i lekka
+  Duży kolorowy wyświetlacz 
+  Wysoka jasność, umożliwiająca podgląd w pełnym świetle dziennym
+  Intuicyjna nawigacja i menu
+  Czas pracy ok. 2,5 h 
+  Łatwo wymienna lekka bateria
+  Taka sama bateria do wszystkich urządzeń Leader Search
+  Zapasowy pakiet 10 baterii AAA (brak w zestawie); urządzenie funkcjonuje nawet 

jeżeli bateria nie może być ładowana podczas akcji ratowniczej

CZUJNIK UWB - WYSOKA CZUŁOŚĆ:
+  Czujnik o dużej czułości z wykorzystaniem technologii UWB (Ultra Wide Band)
+ Lekki i kompaktowy
+  Umieszczony w odpornej na zalanie i wstrząsy skrzynce transportowej
+ Zasięg do 30 na otwartej przestrzeni
+ Dokładność ok. 1 m
+ Detekcja ruchu w czasie rzeczywistym
+ 2 tryby wyszukiwania: ręczny i automatyczny
+ 2 baterie zasilające (4 h działania) 
+ 2 rodzaje podłączenia do konsoli sterowniczej:
          + Wi-Fi z 30 m zasięgiem (bez problemów z ułożeniem kabli)
          +  USB, z wodoodpornym kablem 5 m (alternatywa w przypadku zakłóceń w sieci 

Wi-Fi)

WIELOFUNKCYJNOŚĆ URZĄDZENIA:
Leader Scan analizuje głębokość, na której znajduje się ofiara oraz wyświetla ruch przez 
nią wykonywany:
+  Wyświetlanie małych lub dużych ruchów (np. oddech lub poruszenie palcem)
+  Wyświetla częstotliwość ruchu (na jej podstawie można sugerować czy ofiara żyje 

czy nie)

FUNKCJE OGÓLNE
+  Regulacja jasności wyświetlacza
+  Możliwość ustawienia dla osób lewo- i praworęcznych
+  Wskazanie naładowania baterii konsoli sterowniczej 
+  Wybór podłączenia do konsoli sterowniczej (USB lub Wi-Fi) 
+  Wskazanie statusu połączenia z czujnikiem (uruchamianie, gotowy do 

podłączenia, połączone, nie podłączone, błąd)
+  Dane zapisane (przydatne podczas przeglądania historii wyszukiwania, 

ponownego odczytu lub w trakcie treningu)
2 TRYBY WYSZUKIWANIA
+  Automatyczny tryb wyszukiwania do szybkiej analizy zdefiniowanych obszarów 

(0-4 m, 4-8 m, 8-12 m)
+  Manualny tryb wyszukiwania, w którym to użytkownik wskazuje obszar 

wyszukiwania (wybór minimalnej i maksymalnej głębokości poszukiwań)

FUNKCJE DOSTĘPNE W TRYBIE WYSZUKIWANIA
+  Ustaw minimalną głębokość wyszukiwania (start) 
+  Ustaw maksymalną głębokość przeszukiwania (koniec) 
+  Wysoki lub niski wskaźnik ruchu 

OSCYLOGRAM – ZAPIS WYSZUKIWANIA
+  Strzałka jest umieszczona na głębokości, na której został wykryty ruch, co 

pozwala:
+  potwierdzić obecność ruchów w wybranym obszarze wyszukiwania (1) 

(jeśli wykryto więcej ruchów, koncentrować się na najsilniejszym)
+  wyświetlić częstotliwość wykrytego ruchu (2)

LEADER SCAN Z CZUJNIKIEM UWB
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+  Pozycja kamery wyświetlana na ekranie
+  Kompaktowa i lekka 
+  Ergonomiczny pulpit sterownicza
+  Intuicyjny interfejs nawigacji i menu
+  Wyjątkowo szeroki kolorowy ekran 
+  Ultra lekki drążek teleskopowy 

Zalety

+  Digital zoom x 2”
+  Regulacja głośności słuchawek
+  Regulacja głośności mikrofonu
+  Push to Talk (Naciśnij i mów) do komunikacji z zasypaną osobą
+  Ustawienie jasności wyświetlacza
+  Możliwość ustawienia dla osób lewo- lub praworęcznych
+  Możliwość obrócenia obrazu góra (0o), dół (180o)
+  Wyświetlanie na ekranie pozycji kamery 
+  Wyświetlanie na ekranie oświetlenia LED umieszczonego na kamerze 
+  Wskaźnik naładowania baterii 
+  Robienie zdjęć
+  Nagrywanie filmów (z dźwiękiem)
+  Zapisywanie obrazów i filmów do późniejszego odtworzenia
+  Nagrywanie dźwięku (nagrywanie dźwięków z obu biegunów komunikacji: ofiary i 

ratownika)

ERGONOMICZNY PULPIT STEROWNICZY:
+  Kompaktowa i lekka
+  Duży kolorowy wyświetlacz 
+  Wysoka jasność, umożliwiająca podgląd w pełnym świetle dziennym
+  Intuicyjna nawigacja i menu
+  Czas pracy ok. 2,5 h 
+  Łatwo wymienna lekka bateria
+  Taka sama bateria do wszystkich urządzeń Leader Search
+  Zapasowy pakiet 10 baterii AAA (brak w zestawie); urządzenie funkcjonuje nawet 

jeżeli bateria nie może być ładowana podczas akcji ratowniczej

SOLIDNA I WODOODPORNA KAMERA:
+  Ruch kamerą do 170°, całkowite pole widzenia do 260°
+  Odporna na zarysowanie soczewka szafirowa
+  Elastyczny przegub głowicy kamery absorbuje wstrząsy
+  Wodoodporność do 2 m gdy kamera działa
+  Regulowane oświetlenie LED (8 poziomów intensywności)

BARDZO LEKKI DRĄŻEK TELESKOPOWY:
+  Dostępna długość od 1,1 do 2,4 m, max do 4 m
+  Bardzo lekka konstrukcja z włókna węglowego
+  Przegubowe ramię do montażu konsoli na słupie

REDUKUJĄCE HAŁAS SŁUCHAWKI:
+  Zaprojektowane w celu zapewnienia doskonałej jakości odsłuchu bez zakłóceń
+  Mikrofon ze zintegrowanym reduktorem szumów dla wyraźnej komunikacji
+  Jednocześnie można podłączyć 1 lub 2 zestawy słuchawek

Dostępne funkcje

Charakterystyka

LEADER CAM
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+  2 w 1: lokalizacja i komunikacja z zasypanymi osobami
+  Błyskawiczne uruchomienie
+  Kompaktowe i lekkie
+  Ergonomicznz pulpit sterowniczz
+  Intuicyjny interfejs nawigacji i menu
+  Duży szerokokątny wyświetlacz
+  Ultra lekki drążek teleskopowy
+  Podłączenie do 3 czujników sejsmicznych z zasięgiem do 100 m
+  Pozycja kamery wyświetlana na ekranie

Zalety

ERGONOMICZNY PULPIT STEROWNICZY:
+  Kompaktowa i lekka
+  Duży kolorowy wyświetlacz 
+  Wysoka jasność, umożliwiająca podgląd w pełnym świetle dziennym
+  Intuicyjna nawigacja i menu
+  Czas pracy ok. 2,5 h 
+  Łatwo wymienna lekka bateria
+  Taka sama bateria do wszystkich urządzeń Leader Search
+  Zapasowy pakiet 10 baterii AAA (brak w zestawie); urządzenie funkcjonuje nawet 

jeżeli bateria nie może być ładowana podczas akcji ratowniczej

SOLIDNA I WODOODPORNA KAMERA:
+  Ruch kamerą do 170°, całkowite pole widzenia do 260°
+  Odporna na zarysowanie soczewka szafirowa
+  Elastyczny przegub głowicy kamery absorbuje wstrząsy
+  Wodoodporność do 2 m gdy kamera działa
+  Regulowane oświetlenie LED (8 poziomów intensywności)

BARDZO LEKKI DRĄŻEK TELESKOPOWY:
+  Dostępna długość drążka od 1,1 do 2,4 m, max do 4 m
+  Bardzo lekka konstrukcja z włókna węglowego
+  Przegubowe ramię do montażu modułu sterowania na słupie

WYSOKIEJ CZUŁOŚCI SYSTEM ODSŁUCHIWANIA: 
1, 2 LUB 3 BEZPRZEWODOWE CZUJNIKI SEJSMICZNE
+  Zasięg do 30 m w miejscu akcji
+  Zasięg do 100 m na otwartej przestrzeni
+  Żywotność baterii ok. 8 godz.
FILTRY REDUKUKCJI HAŁASU Z TŁA
+  Eliminują niepożądane szumy np. odgłos wiertarki pneumatycznej, kosiarki, szum 

wywołany przez pojazdy, wiatr, czy sieć elektryczną
TRYB MONO LUB STEREO 
+  Do odsłuchania wybranego czujnika w jednym lub obu uszach
WYSOKIEJ JAKOŚCI SŁUCHAWKI 
+  Tłumią niepożądany hałas, aby zapewnić doskonałą jakość odsłuchu
+  Mikrofon ze zintegrowanym reduktorem szumów zapewnia komunikację bez 

zakłóceń
+  Jednocześnie można podłączyć 1 lub 2 zestawy słuchawek

+  Digital zoom x 2”
+  Regulacja głośności słuchawek
+  Regulacja głośności mikrofonu
+  Push to Talk (Naciśnij i mów) do komunikacji z zasypaną osobą
+  Ustawienie jasności wyświetlacza
+  Możliwość ustawienia dla osób lewo- lub praworęcznych
+  Możliwość obrócenia obrazu góra (0o), dół (180o)
+  Wyświetlanie na ekranie pozycji kamery 
+  Wyświetlanie na ekranie oświetlenia LED umieszczonego na kamerze 
+  Filtry tłumiące szumy z tła (filtr dolno- i górnoprzepustowy) 
+  Moduł odsłuchiwania czujników w wersji mono lub stereo
+  Optyczne markery na wyświetlaczu, do oznaczania najmocniejszego sygnału
+  Wskaźnik naładowania baterii czujników 
+  Wskaźnik naładowania baterii konsoli
+  Robienie zdjęć
+  Nagrywanie filmów (z dźwiękiem)
+  Zapisywanie obrazów i filmów do późniejszego odtworzenia
+  Nagrywanie dźwięku (nagrywanie dźwięków z obu biegunów komunikacji: ofiary i 

ratownika)

Dostępne funkcje

Charakterystyka

LEADER HASTY
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+  Łatwy w transporcie
+  2 wiązki laserowe mogą działać jednocześnie
+  Wyświetla na ekranie stan ruchu w czasie rzeczywistym
+  Alarm dźwiękowy i wizualny
+  Wyniki podaje w calach i mm
+  Odporny na deszcz
+  Ekran OLED - doskonała jasność nawet w słońcu

Zalety

Osprzęt

Laser ze statywem 
Dedykowany dla LEADER Sentry B1
Przyssawka 
Alternatywne dla statywu mocowania lasera na gładkich powierzchniach (szkło, 
maska samochodu, itp.)

* Moc wyjściowa lasera jest mniejsza niż 1 mW, aby w przypadku ekspozycji na 
człowieka uniknąć zagrożenia zdrowia.

+  Wykrywa przemieszczenie 5 mm w odległości 30 m.
+  Celownik kolimatorowy umożliwia skierowanie lasera dokładnie w docelowe miejsce 

niestabilnej konstrukcji.
+  Można zaprogramować kilka progów maksymalnego ruchu (od 5 do 100 mm). Gdy 

przemieszczenie obiektu ruch przekracza wybrany próg, włącza się alarm dźwiękowy.
+  Monitoring jest stały, wszystkie wykryte ruchy wyświetlają się na ekranie w czasie 

rzeczywistym.
+  Można podłączyć 2 lasery, co pozwala jednocześnie monitorować dwa boki 

niestabilnego budynku, zwiększając bezpieczeństwo zespołów ratowniczych 
pracujących wokół lub wewnątrz konstrukcji.

+  Dostępne są różne tryby dla rozróżniania alarmów, usterek, itp.
+  Odróżnia ruch innych obiektów, typu przelatujący przez wiązkę ptak, przechodzący 

człowiek.

Dostępne funkcje

Charakterystyka

LEADER SENTRY B1 Wymiary 
dł. x wys. x gł. Waga Zasilanie Temp.

użycia

650 x 510 x 
242 mm

ok. 15,5 
kg

15 h 30 min przy  
8 x bateria AA 
litowa (brak w 
zestawie)

od -25°C 
do 50°C

Odporna na uderzenia i 
zalanie waliza (zamknięta) z 
pulpitem sterowniczym

1 x laser* z 4 m kablem 
pomarańczowym

1 x wytrzymały statyw o 
regulowanej wysokości 
do 1,8 m 
+ 1 przegub kulowy 
do montażu lasera na 
statywie

8 x baterie alkaliczne AA 
+ 1 x 110 / 220V 50/60 
Hz zasilacz sieciowy z 
adapterem
+ 1 x 12V zasilacz 
samochodowy z 
adapterem

LEADER SENTRY B2

670 x 510 x 372 
mm

ok. 26,5 
kg

2 podłączone 
lasery:
9 h przy 8x baterie 
AA litowe  
(brak w zestawie)
1 podłączony laser: 
14 h przy 8x baterie 
AA litowe  
(brak w zestawie)
2 podłączone 
lasery: 3 h przy 
8x baterie AA 
alkaliczne (w 
zestawie)
1 podłączony laser: 
7 h przy 8x baterie 
AA alkaliczne  
(w zestawie)
lub
6h (2 lasery) i 14 
h (1 laser) przy 2 x  
zestaw baterii (16 
baterii alkalicznych)

Odporna na uderzenia 
i zalanie waliza 
(zamknięta) z pulpitem 
sterowniczym

1 x laser* z 4 m kablem 
pomarańczowym

1 x laser* z 20 m kablem 
pomarańczowym

1 x wytrzymały statyw o 
regulowanej wysokości 
do 1,8 m ze 
+ 2 przeguby kulowe 
do montażu lasera na 
statywie

8 x baterie alkaliczne AA 
+ 1 x 110 / 220V 50/60 
Hz zasilacz sieciowy z 
adapterem
+ 1 x 12V zasilacz 
samochodowy z 
adapterem

LEADER SENTRY
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  Dane techniczne
  Wydajność 33.900 m³/h
  Średnica turbiny 420 mm
  Silnik: HONDA GXH50, 4-suwowy
  Moc silnika 2.1 KM, zgodnie z SAE J1349 z 2007
  Poziom hałasu 84,5 dB w odległości 3m
  Czas pracy (max prędkość) 1h 40min
  Typ wentylacji nadciśnieniowa
  Waga 20,3 kg

  Dane techniczne
  Wydajność 41.950 m³/h
  Średnica turbiny 420 mm
  Silnik HONDA GP160, 4-suwowy
  Moc silnika 4,8 KM, zgodnie z SAE J1349 z 2007
  Poziom hałasu 94,8 dB w odległości 3m
  Czas pracy (max prędkość) 1h 40min
  Typ wentylacji nadciśnieniowa
  Waga 28,8 kg

+  Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji 
turbiny:

    - łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -  dwuwarstwowa osłona ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
    -  grill z wysokiej jakości kompozytu.
+  Pozycjonowanie od 0,9 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat 

wydajności:
    -  więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
    -  mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
+  Kompaktowy i lekki, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego
+  Składany uchwyt transportowy dla większej wygody podczas przenoszenia 

i transportu
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od -10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna

OSPRZĘT 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Licznik czasu pracy

OSPRZĘT 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Licznik czasu pracy

+  Skoncentrowany i silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji 
turbiny:

    -  łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -  dwuwarstwowa osłona ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
    -  grill z wysokiej jakości kompozytu.
+  Pozycjonowanie od 0,90 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat 

wydajności:
    -  więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
    -  mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od -10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza przed schodami lub wejściem 
do piwnicy

+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego

Zalety

Zalety

MT215 L NEO, wydajność 33.900 m3/h

MT225 NEO, wydajność 41.950 m3/h

WENTYLATORY SPALINOWE
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WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

Dane techniczne
Wydajność 52.550 m³/h
Średnica turbiny 420 mm
Silnik HONDA GX160, 4-suwowy
Moc silnika 4,8 KM, zgodnie z SAE J1349 z2007
Poziom hałasu: 93 dB w odległości 3m
Czas pracy (max prędkość) 2h 10min
Typ wentylacji nadciśnieniowa
Waga 39,6 kg

Dane techniczne
 Wydajność 68.300 m³/h
 Średnica turbiny 420 mm
 Silnik HONDA GX160, 4-suwowy
 Moc silnika 4,8 KM, zgodnie z SAE J1349 z2007
 Poziom hałasu: 93 dB w odległości 3m
 Czas pracy (max prędkość) 2h 10min
 Wymiary dł. x wys. x gł. 550 x 550 x 490 mm
 Typ wentylacji nadciśnieniowa
 Waga, ok. 40,5 kg

OSPRZĘT 
+  CO-reduktor katalityczny konwerter LEADER 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Licznik czasu pracy
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
+  Wąż do odprowadzania spalin, dł. 2.5m 
+  Pokrowiec 

OSPRZĘT 
+  CO-reduktor katalityczny konwerter LEADER 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Licznik czasu pracy
+  Wąż do odprowadzania spalin, dł. 2.5m 
+  Pokrowiec 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m

+  Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej 
konstrukcji turbiny:

    -  łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -  dwuwarstwowa osłona wykonana ze zbrojonego polietylenu wysokiej 

gęstości,
    -  grill z wysokiej jakości kompozytu.
+  Pozycjonowanie od 0,90 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności:
    -  więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
    -  mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
+  Automatyczne ustawienie optymalnego nachylenia +10° po rozłożeniu uchwytu
+  Zintegrowana przystawka ujemnego kąta wentylacji -10°.
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do +20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku przed schodami lub wejściem do piwnicy
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Stabilny, składany uchwyt i duże koła tylne ułatwiają transport
+  Kompaktowa budowa, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu 

ratowniczego

+  Skoncentrowany, bardzo silny strumień powietrza, dzięki optymalnej 
konstrukcji turbiny:

    -  łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -  dwuwarstwowa osłona wykonana ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
    -  grill z wysokiej jakości kompozytu.
+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności:
    -  więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
    -  mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
+  Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10° po 

rozłożeniu uchwytu.
+  Zintegrowana przystawka do ujemnego kąta wentylacji -10 °, umożliwia 

wentylację skierowaną w dół.
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do +20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół w ustawieniu 
przed schodami lub wejściem do piwnicy

+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt i duże koła tylne ułatwiają transport
+  Kompaktowa budowa, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu 

ratowniczego

Zalety

Zalety

MT236 NEO, wydajność 52.550 m3/h

MT240 NEO, wydajność 68.300 m3/h
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 Dane techniczne
Wydajność 52.320 m³/h
Średnica turbiny 570 mm
Silnik HONDA GX200, 4-suwowy
Moc silnika 5,5 KM, zgodnie z SAE J1349 x 2007
Poziom hałasu 96 dB w odległości 3 m
Czas pracy (max prędkość) 2h
Typ wentylacji nadciśnieniowa
Waga 52 kg

 Dane techniczne
 Wydajność 128.950 m³/h
 Średnica turbiny 570 mm
 Silnik: B&S Vanguard, 2-cylindrowy, 4-suwowy
 Moc silnika 16 KM, zgodnie z SAE J1349 x 2007
 Poziom hałasu 98,3 dB w odległości 3 m
 Czas pracy (max prędkość) 1h 50min
 Typ wentylacji nadciśnieniowa
Waga 76,7 kg

 Dane techniczne
 Wydajność 117.100 m³/h
 Średnica turbiny 570 mm
 Silnik HONDA GX390, 4-suwowy
 Moc silnika 11,7 KM, zgodnie z SAE J1349 z 2007
 Poziom hałasu 99 dB w odległości 3 m
 Czas pracy (max prędkość) 1h 20min
 Typ wentylacji nadciśnieniowa
Waga 69kg

+  Skoncentrowany, bardzo silny strumień powietrza, dzięki optymalnej 
konstrukcji turbiny

+  Pozycjonowanie od 0,90 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat 
wydajności

+  Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10°
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do +20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Stabilny, składany uchwyt transportowy z dużymi kołami

+  Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji 
turbiny:

+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 
strat wydajności

+  Automatyczne ustawienie kąta nachylenia +10°
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do +20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w ustawieniu przed 
schodami lub wejściem do piwnicy

+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Stabilny, składany uchwyt transportowy z dużymi kołami

+  Skoncentrowany, bardzo silny strumień powietrza, dzięki optymalnej 
konstrukcji turbiny

+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 
strat wydajności

+  Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10°
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do +20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w ustawieniu przed 
schodami lub wejściem do piwnicy

+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Stabilny, składany uchwyt transportowy z dużymi kołami

Zalety

Zalety

Zalety

OSPRZĘT 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Wąż do odprowadzania spalin, dł. 2.5m 
+  Pokrowiec 
+  Przystawka do ujemnego kąta nachylenia 

MT245, wydajność 52.320 m3/h

MT280, wydajność 117.100 m3/h

MT296, wydajność 128.950 m3/h

OSPRZĘT 
+  Przystawka do ujemnego kąta wentylacji 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Wąż do odprowadzania spalin, dł. 2.5m 
+  Pokrowiec 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m

OSPRZĘT 
+  Przystawka do ujemnego kąta wentylacji 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Wąż do odprowadzania spalin, dł. 2.5m 
+  Pokrowiec 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
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WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

 Dane techniczne
 Wydajność 48.000 m³/h

 Średnica turbiny 420 mm

 Silnik elektryczny, 2,2 kW - IP55

 Poziom hałasu 85,3 dB w odległości 3 m

 Typ wentylacji nadciśnieniowa

 Inne Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego EN 50178
(dla zużycia poniżej 3,5 mA)

 Zasilanie jednofazowe 230V  - 50 Hz

 Pobór prądu 12,5 A

 Waga, ok. 39,3 kg

+  Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji 
turbiny:

    -  łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -  dwuwarstwowa osłona wykonana ze zbrojonego polietylenu wysokiej 

gęstości,
    -  metalowy grill
+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności:
    -  więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
    -  mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
+  Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10° po 

rozłożeniu uchwytu
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części
+  Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego

Zalety

OSPRZĘT 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
+  Pokrowiec
+  Przystawka do ujemnego kąta wentylacji
+  V-BOX do zestawu nadmuch/wentylator
+  Rękaw dł. 5m, śr. 400mm do V-BOXdo  zestawu nadmuch/wentylator
+  Rozrusznik do łagodnego rozruchu

 Dane techniczne
 Wydajność 33.250 m³/h

 Średnica turbiny 420 mm

 Silnik elektryczny, 1,5 kW

 Poziom hałasu 86,5 dB w odległości 3 m

 Typ wentylacji nadciśnieniowa

 Inne Zgodność z normą EN 50178 (dla zużycia poniżej 3,5 mA)

 Zasilanie 220 V - 50 Hz

 Pobór prądu: 7,2 A

 Waga, ok. 25,9 kg

+  Skoncentrowany, bardzo silny strumień powietrza, dzięki optymalnej 
konstrukcji turbiny:

    -  łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -  dwuwarstwowa osłona ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
    -  metalowy grill
+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności:
    -  więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
    -  mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do +20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w ustawieniu przed 
schodami lub wejściem do piwnicy

+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego

Zalety

OSPRZĘT 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Rękaw dł. 5m, śr. 400mm do V-BOXdo  zestawu nadmuch/wentylator

 

ES220 NEO, wydajność 33.250 m3/h

ES230 NEO, wydajność 48.000 m3/h

WENTYLATORY ELEKTRYCZNE
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 Dane techniczne
 Wydajność 48.000 m³/h
 Średnica turbiny 420 mm

 Silnik elektryczny, 2,2 kW - IP55, z rozrusznikiem do łagodnego 
rozruchu

 Poziom hałasu 85,3 dB w odległości 3 m
 Typ wentylacji nadciśnieniowa

 Inne Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego 
EN 50178 (dla zużycia poniżej 3,5 mA)

 Zasilanie jednofazowe 230 V - 50 Hz
 Pobór prądu 14 A
 Waga 40 kg

 Dane techniczne
 Wydajność: 48.000 m³/h
 Średnica turbiny: 420 mm
 Silnik: elektryczny, 2,2 kW - IP55, z regulacją prędkości
 Poziom hałasu: 85,3 dB w odległości 3 m
 Typ wentylacji: nadciśnieniowa

 Inne: Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego 
EN 50178 (dla zużycia poniżej 3,5 mA)

 Zasilanie: jednofazowe 230V - 50/60Hz - IP55
 Pobór prądu: 14 A
 Waga: 41 kg

+  Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji 
turbiny:

    -  łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -  dwuwarstwowa osłona ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
    -  metalowy grill
+  Pozycjonowanie od 0,90 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat 

wydajności:
    -  więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
    -  mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku
+  Automatyczne ustawienie kąta nachylenia +10° po rozłożeniu uchwytu.
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół 
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części
+  Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego

+  Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji 
turbiny:

    -  łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -  dwuwarstwowa osłona ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
    -  metalowy grill
+  Pozycjonowanie od 0,90 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat 

wydajności:
    -  więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
    -  mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku
+  Automatyczne ustawienie kąta nachylenia +10 ° po rozłożeniu uchwytu.
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części
+  Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego

Zalety

Zalety

OSPRZĘT 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
+  Pokrowiec
+  Przystawka do ujemnego kąta wentylacji
+  V-BOX do zestawu nadmuch/wentylator
+  Rękaw dł. 5m, śr. 400mm do V-BOX do  zestawu nadmuch/wentylator

OSPRZĘT 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
+  Pokrowiec
+  Przystawka do ujemnego kąta wentylacji
+  V-BOX do zestawu wyciągowo-nadmuchowego
+  Rękaw dł. 5m, śr. 400mm do V-BOX do zestawu wyciągowo-nadmuchowego

ESP230 NEO, wydajność 48.000 m3/h

ESV230 NEO, wydajność 48.000 m3/h
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WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

 Dane techniczne
 Wydajność 49.050 m³/h
 Średnica turbiny 570 mm
 Silnik elektryczny, 2,2 kW - IP55
 Poziom hałasu 88,7 dB w odległości 3 m
 Typ wentylacji nadciśnieniowa

 Inne Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego 
EN 50178 (dla zużycia poniżej 3,5 mA)

 Zasilanie jednofazowe 220 V - 50 Hz
 Pobór prądu 15,5 A
 Waga 50,5 kg

+  Skoncentrowany, silny strumień powietrza
+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności
+  Automatyczne ustawienie kąta nachylenia +10° po rozłożeniu uchwytu.
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza 
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części

Zalety

 Dane techniczne
 Wydajność 49.050 m³/h, z regulacją prędkości
 Średnica turbiny 570 mm
 Silnik elektryczny, 2,2 kW - IP55, z regulacją prędkości
 Poziom hałasu 88,7 dB w odległości 3 m
 Typ wentylacji nadciśnieniowa

 Inne Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego EN 
50178 (dla zużycia poniżej 3,5 mA)

 Zasilanie jednofazowe 220 V - 50/60 Hz
 Pobór prądu 14 A
 Waga 53 kg

+  Skoncentrowany, bardzo strumień powietrza
+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności
+  Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10° 
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół 
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części

Zalety

OSPRZĘT 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
+  Pokrowiec 
+  Przystawka do ujemnego kąta nachylenia

OSPRZĘT 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej 
+  Przystawka do wytwarzania piany z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m
+  Pokrowiec 
+  Przystawka do ujemnego kąta nachylenia

 Dane techniczne
 Wydajność 30.000 m³/h dla 50Hz, 36.000 m3/h dla 60Hz
 Średnica turbiny 420 mm
 Silnik elektryczny, 1,85 kW - IP65
 Poziom hałasu 83,6 dB w odległości 3 m
 Typ wentylacji PPV, także w strefie zagrożenia wybuchem

+  MOŻLIWA PRACA W STREFIE ZAGROŻENIA WYBUCHEM!!
+  Skoncentrowany, silny strumień powietrza
+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do +20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże koła z tyłu
+  Kompaktowy, łatwy do przewiezienia w skrytce pojazdu
+  Zintegrowana przystawka do wytwarzania mgły wodnej

Zalety

OSPRZĘT 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m

ESX230 ATEX, wydajność 30.000 m3/h

ES245, wydajność 49.050 m3/h

ESV245, wydajność 49.050 m3/h
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Dane techniczne
Wydajność 115.700 m³/h
Średnica turbiny 570 mm
Silnik elektryczny, 7,5 kW - IP55, z regulacją prędkości
Poziom hałasu 96,3 dB w odległości 3 m
Typ wentylacji nadciśnieniowa

Inne Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego  
EN 50178 (dla zużycia poniżej 3,5 mA)

Zasilanie trójfazowe, 400V, 50/60 Hz
Pobór prądu 16 A
Waga 81,4 kg

+  Skoncentrowany, bardzo silny strumień powietrza, dzięki optymalnej 
konstrukcji turbiny

+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat wydajności
+  Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10° po 

rozłożeniu uchwytu.
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół w ustawieniu 
przed schodami lub wejściem do piwnicy

+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części

Zalety

OSPRZĘT 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m 
+  Przystawka do wytwarzania piany z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Pokrowiec 
+  Przystawka do ujemnego kąta nachylenia

+  Zaprojektowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
+  Wyposażony w złącza ZAG 300 m do podłączenia rękawów oddymiających
+  Obudowa ze stali nierdzewnej
+  Przenośny, łatwy w obsłudze, stabilny i wytrzymały
+  Zwarta budowa, łatwy do przewożenia w skrytkach
+  Certyfikat ATEX: II 2 G II B T4 zgodnie z LCIE 13 ATEX 3085 X

Zalety

Dane techniczne SAX 320 ATEX
Przepływ nominalny 9.000 m³/h 
Waga 42 kg 
Wymiary dł. x wys. x gł. 374 x 585 x 520 mm 
Średnica turbiny 300 mm
Silnik 1.1 kW, ochrona IP55 – ATEX: II 2 G II B T4
Zasilanie jednofazowe - 230V - 50-60Hz 
Bezpieczeństwo elektryczne EN 50178 dot. użycia prądu poniżej 3.5 mA
Pobór mocy 4,5 A 
Typ wentylacji nadciśnieniowa lub podciśnieniowa 

OSPRZĘT 
+  Rękaw dł. 5m, śr. 300mm ze złączem 2 x ZAG, antystatyczny, PCV

Dane techniczne
Wydajność: 9.000 m³/h 
Waga 29,8 kg 
Silnik 1.1 kW, ochrona IP55 – ATEX: II 2 G II B T4
Zasilanie jednofazowe - 230V - 50-60Hz 
Bezpieczeństwo elektryczne EN 50178 dot. użycia prądu poniżej 3.5 mA
Pobór mocy 6,1 A podczas pracy 
Typ wentylacji nadciśnieniowa lub podciśnieniowa 
Poziom hałasu 77 dB w odległości 3m

+  Obudowa ze stali nierdzewnej
+  Przenośny, łatwy w obsłudze, stabilny i wytrzymały.

Zalety

OSPRZĘT 
+  Rękaw dł. 5m, śr. 300mm ze złaczem 2 x ZAG, PCV

ESV280, wydajność 115.700 m3/h

SAX 320 ATEX, przepływ powietrza 9.000 m3/h

SA 315, przepływ powietrza 9.000 m3/h 
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WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

+  Skoncentrowany silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji 
turbiny:

    -   łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -   dwuwarstwowa osłona ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
    -   grill z wysokiej jakości kompozytu.
+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności:
     -   więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
     -   mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
+  Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10° 
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza 
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże wygodne koła z tyłu
+  Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego

Zalety

Dane techniczne
Wydajność 51.100 m³/h
Średnica turbiny 420 mm
Moc silnika 9 KM
Silnik turbina wodna z aluminium, zawór odcinający, manometr
Poziom hałasu 92,8 dB w odległości 3 m
Typ wentylacji nadciśnieniowa
Inne zintegrowana przystawka do wytwarzania mgły wodnej
Zasilanie woda pod ciśnieniem
Pobór wody 620 l / min przy 10 bar
Waga 32,6 kg

OSPRZĘT 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Pokrowiec 
+  Przystawka do ujemnego kąta wentylacji

+  Skoncentrowany i bardzo silny strumień powietrza, dzięki optymalnej 
konstrukcji turbiny:

    -   łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
    -   dwuwarstwowa osłona ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
    -   grill z wysokiej jakości kompozytu.
+  Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez 

strat wydajności:
     -   więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
     -   mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
+  Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10° 
+  Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do + 20°, ze wskaźnikiem 

optymalnego kierunku strumienia powietrza 
+  Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
+  Składany uchwyt transportowy, duże wygodne koła z tyłu
+  Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego
+  Zintegrowana przystawka do wytworzenia mgły wodnej

Zalety

Dane techniczne
Wydajność 79.900 m³/h
Średnica turbiny 570 mm
Moc silnika 9 KM
Silnik turbina wodna z aluminium, zawór odcinający, manometr
Poziom hałasu 92,8 dB w odległości 3 m
Typ wentylacji nadciśnieniowa
Inne zintegrowana przystawka do wytwarzania mgły wodnej
Zasilanie woda pod ciśnieniem
Pobór wody 620 l / min przy 10 bar
Waga 24kg

OSPRZĘT 
+  Rękaw nadmuchowy dł. 5m 
+  Przystawka do wytwarzania piany lekkiej z polietylenowym rękawem dł. 35m
+  Pokrowiec 
+  Przystawka do ujemnego kąta wentylacji

MH236 NEO, wydajność 51.100 m3/h 

MH260, wydajność 79.900 m3/h 

WENTYLATORY Z TURBINĄ WODNĄ
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+  Samowystarczalny: bez plątaniny kabli, przewodów i węży; bez ryzyka 
wypadku podczas pracy, bez potrzeby dodatkowego źródła zasilania

+  Kompaktowy: składa się, jest łatwy do przeniesienia i umieszczenia w 
skrytce (dodatkowo ma uchwyt do przenoszenia i pasek)

+  Dwa wentylatory BATfan zajmują przestrzeń jednego tradycyjnego 
wentylatora, mogą pracować razem

+  Łatwy do obsługi tylko przez jedną osobę
+  Wydajny; generuje skoncentrowany optymalny strumień powietrza
+  Łopatki turbiny specjalnie dopasowane do mocy silnika
+  Turbina z wysokiej jakości kompozytu
+  Wzmocniona podwójną warstwą polietylenu osłona turbiny
+  Pozycjonowanie od 0.90 m do 6 m od otworu bez strat wydajności
+  Podwójne źródło zasilania, większa elastyczność: działa na akumulator 

lub z sieci elektrycznej (po włączeniu zasilania z sieci, akumulator 
automatycznie przechodzi w stan ładowania)

+  Praktyczny; regulacja kąta nachylenia w zakresie od -10° do + 30°, regulacja 
prędkości obrotowej silnika

+  Zasilanie z akumulatora typu NiMH - można go ładować w trakcie 
używania, niskie koszty eksploatacji

+  Brak ograniczeń dotyczących transportu lotniczego
+  Wskaźnik naładowania baterii
+  Wentylator elektryczny - nie emituje spalin, niższy poziom hałasu niż przy 

wentylatorach z silnikiem spalinowym
+  Wielozadaniowy, może być użyty wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: 

samodzielnie do wentylacji przed wejściem do budynku, do wentylacji 
z innymi wentylatorami: jako przekaźnik w korytarzu lub na klatce 
schodowej lub do ofensywnej wentylacji przed drzwiami mieszkania

+  Bogaty dobór akcesoriów, pracuje z rękawem nadmuchowym (opcja) i 
adapterem do generowania piany (opcja)

+  Ochrona przez zalaniem IP55

Zalety

Dane techniczne BATfan 2
Przepływ 28 050  m³/h
Waga 26,5 kg
Wymiary 54 x 53 x 27 Cm
Średnica wentylatora 420 mm
Czas pracy 45 min wydajność 100%, 210 min wydajność 60%
Silnik 600 W z regulacją prędkości obrotowej – IP55

Zasilanie Samoładujący akumulator NiMH
Sieć: jednofazowa 110V - 50/60 Hz lub 220V - 50/60 Hz

Typ wentylacji Nadciśnieniowa (PPV i kombinowane PPV)

Zastosowanie
Wentylacja - domy, małe bloki mieszkalne przed drzwiami 
wejściowymi lub na wyższych piętrach; Można stosować 
pojedynczo lub w parach

BATFAN 2, wydajność 28.050 m3/h

WENTYLATORY AKUMULATOROWE

OSPRZĘT 
+  Przystawka do wytwarzania mgły wodnej
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+  Mobilny wentylator bardzo wysokiej wydajności: 150.000 m3/h
+  Dostępny w dwóch wersjach: do zabudowy i na przyczepie (z systemem 

podnoszenia 600 i 1200 mm)
+  Panel sterujący silnika kontroluje rozrusznik, rozruch elektryczny/stop, 

prędkość przepływu strumienia (pedał przyspieszenia), licznik godzin 
pracy, poziom oleju (lampka kontrolna)

+  Przewodowy pilot zdalnego sterowania, z odległości 10m reguluje kąt 
nachylenia od -10 do + 20°, może zatrzymać pracę silnika, ustawić oraz 
włączyć/wyłączyć reflektor LED

+  Lekki i łatwy w obsłudze (wystarczy jedna osoba)
+  Można go instalować na pojazdach każdego typu: pick-up, samochód 

ciężarowy, pojazd gąsienicowy, platforma kolejowa, ramię wysięgnika, 
przyczepa itp.

+  Ogromne możliwości usuwania dymu, chłodzenia i wentylacji w 
wielkokubaturowych obiektach typu tunele, duże budynki, zakłady 
przemysłowe, lotniska, centra handlowe

+  Mobilne urządzenie o bardzo dużej wydajności, aż 400.000 m3/h
+  Łatwy w obsłudze (wystarczy jedna osoba)
+  Stosunkowo lekki i wyjątkowo skuteczny w sytuacjach kryzysowych
+  Można go instalować na pojazdach każdego typu: pick-up, samochód 

ciężarowy, pojazd gąsienicowy, platforma kolejowa, ramię wysięgnika, 
przyczepa itp.

Zalety

Zalety

Dane techniczne EASY 2000  
Wydajność: 220.000  m³/h
Średnica turbiny: 885 mm
Poziom hałasu: ok. 93,9 dB w odległości 7 m

Zastosowanie: do wentylacji podziemnych parkingów, terenów 
przemysłowych, magazynów, tuneli itp.

Dane techniczne EASY 4000  
Wydajność: 410.000  m³/h
Średnica turbiny: 1200 mm
Poziom hałasu: Ok. 69 dB w odleglości 7 m

Zastosowanie: do wentylacji podziemnych parkingów, terenów 
przemysłowych, magazynów, tuneli itp.

EASY 2000, wydajność 220.000 m3/h

EASY 4000, wydajność 410.000 m3/h

WENTYLATORY WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

113



URZĄDZENIA
GAŚNICZE
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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Dane techniczne
Wyposażenie standardowe W opcji

Wydajność / Ciśnienie na pompie 38-42 l/min / 200 bar

Niezbędne zasilenie w media samochodu: Napęd pompy wodnej Elektryka: minimum 12V DC, 55Ah
Woda: grawitacyjnie, przepływ >50 l/min. Filtr 80 MESH //177 μm

Pompa wody Pompa wodna Waga: max 43 kg 30-40 s

Zbiornik na proszek cierny zamontowany w pojeździe (lub w ramie nośnej w przypadku 
zamówienia bez samochodu)

10 litrów (~4 minut cięcia)
D x SZ x W = 380 x 320 x 920 mm
Waga: 67/90 kg (Suchy /mokry i pełny)

20 litrów (~8 minut cięcia)
D x SZ x W =380 x 320 x 1230 mm
Waga 85/130 kg (suchy/mokry pełny)

Wąż szybkiego natarcia na zwijadle elektrycznym, 12V DC. Wąż jednokanałowy zapewniający 
przepływ wody i proszku
ciernego bez potrzeby stosowania dodatkowych węży

Wąż długość: 80 metrów 1/2”
D x SZ x W = 450 x 830 x 520 mm
Waga ze zwijadłem: 78 kg

Wąż długość: 100 metrów 1/2”
Waga razem ze zwijadłem: 89 kg
(Możliwe przedłużenie do: 300 m)

Lanca - zawiera wspornik gwiaździsty do stabilizacji pozycji wspomagający cięcie oraz 
specjalne zęby zabezpieczające parcie wsteczne

Dysza 2.3 mm (=>38 l/min)
D x SZ x W = 1320 x 100 x 420 mm
Waga max: 6,8 kg

Krótka Lanca: D = 900mm,
Waga: 5 kg
Przedłużacz Lancy: 1000mm

System kontroli i sterowania (zawiera sterowanie drogą radiową i zapasowe analogowe 
z panelu sterowania)

Pilot radiowy w Lancy Tnącej oraz analogowy 
system kontroli z przyciskami i przełącznikami 
na panelu

Prądownica pistoletowa z wytwornicą piany z własnym zbiornikiem na środek pianotwórczy 
(<1,5% mieszaniny środkapianotwórczego klasy A) 80-100 bar

Zbiornik wody Minimum 300 litrów Na zamówienie każda pojemność
Typ oleju Do pompy wody: Holst 100 2.6 litra

+  Rewolucyjne narzędzie do błyskawicznego gaszenia pożarów
+  Bezpieczna pozycja gaśnicza na zewnątrz budynku
+  Gaszenie za pomocą pary - woda odbiera ciepło z otoczenia, przekształca 

się w parę, która tłumi ogień
+  Przyjazne dla środowiska - oszczędność wody i minimalizowanie zalewania
+  Szybkie gaszenie całej kubatury, także przy podłodze
+  Lekka lanca tnąca zakończona dyszą o wydajności 38 l/min 
+  Jednokanałowy wąż szybkiego natarcia transportuje wodę i proszek 

cierny – nie trzeba dodatkowych węży 
+  Opatentowany wspornik gwiaździsty stabilizuje i wspomaga cięcie
+  Specjalne zęby zabezpieczają parcie wsteczne zwiększając stabilność
+  Zbiornik na proszek cierny może być zamontowany w pojeździe lub w 

ramie nośnej
+  Jednorazowa pojemność proszku ciernego wystarcza na 4 minuty cięcia
+  Bezprzewodowy system sterowania za pomocą pilota w lancy
+  Awaryjnie - analogowy panel sterowania z panelu sterowania
+  Prądownica pistoletowa z wytwornicą piany z własnym zbiornikiem na 

środek pianotwórczy
+  Zbiornik wody może mieć dowolną pojemność, minimalna 300 l 
+  Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP 

Zalety

Urządzenie gaśniczo-tnące CL-240P 

URZĄDZENIA GAŚNICZE

1. Bezpieczniejsza pozycja gaśnicza na zewnątrz.

2. Chłodzimy pożar przez ścianę budynku.

Parametry cięcia i penetracji
miękka stal 3 mm miękka stal 10 mm

Prędkość cięcia ok. 100 mm/min ok. 40 mm/min
Penetracja na wylot 5-10 s 30-40 s
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URZĄDZENIA GAŚNICZE

3. Woda zmienia się w parę odbierając ciepło z otoczenia

4. Para tłumi ogień (także przy podłodze) minimalizując zalewanie wodą!

Dane techniczne
Wyposażenie standardowe W opcji

Niezbędne zasilenie w media samochodu:
Napęd pompy wodnej

Elektryka min. 12/24V DC, 55Ah
Woda 1-8 bar, przepływ >70  l/min

Pompa wody

Wydajność maksymalna 58 l/min
Ciśnienie na pompie 280-300 bar
Napęd silnikiem własnym 1450 rpm, 32,8kW (44,6HP)
Nie zawiera przystawki mocy PTO
Maksymalna waga 44 kg

filtr wody

Zbiornik na proszek cierny zamontowany w pojeździe (lub w 
ramie nośnej w przypadku zamówienia bez samochodu)

10 litrów (~4 minut cięcia)
Waga: 67/90 kg (Suchy /mokry i pełny) zbiornik o pojemności 20 l

Wąż szybkiego natarcia na zwijadle elektrycznym, 12V DC. 
Wąż jednokanałowy  ½” - transportuje jednocześnie wodę 
i proszek cierny wody i proszku ciernego bez potrzeby 
stosowania dodatkowych węży

Długość 80 m (opcjonalnie można przedłużyć do 300 m)
Zwijadło elektryczne 12V DC
Waga ze zwijadłem 78 kg 

Wąż długość: 100 metrów 1/2”
Waga razem ze zwijadłem: 89 kg
(Możliwe przedłużenie do: 300 m)

Lanca tnąca - zawiera wspornik gwiaździsty do stabilizacji 
pozycji wspomagający cięcie oraz specjalne zęby 
zabezpieczające parcie wsteczne

Dysza 2.3 mm (=>58 l/min)
Długość lancy 1320 mm (opcjonalnie można przedłużyć o 1000 mm)
Waga max: 6,8 kg

Krótka Lanca: D = 900mm,
Przedłużacz Lancy: 1000mm

System kontroli i sterowania (zawiera sterowanie drogą 
radiową i zapasowe analogowe z panelu sterowania)

Bezprzewodowe sterowanie drogą radiową 
Pilot zainstalowany w lancy tnącej 
Awaryjnie - analogowy system kontroli z panelu sterowania

+  Rewolucyjne narzędzie do błyskawicznego gaszenia pożarów
+  Bezpieczna pozycja gaśnicza na zewnątrz budynku
+  Gaszenie za pomocą pary - woda odbiera ciepło z otoczenia, przekształca 

się w parę, która tłumi ogień
+  Przyjazne dla środowiska - oszczędność wody i minimalizowanie zalewania 

wodą
+  Szybkie gaszenie całej kubatury, także przy podłodze
+  Lekka lanca tnąca zakończona dyszą o wydajności 58 l/min wytwarza 

i podaje z duża prędkością mgłę wodną 
+  Jednokanałowy wąż szybkiego natarcia transportuje wodę i proszek 

cierny – nie trzeba dodatkowych węży 
+  Opatentowany wspornik gwiaździsty stabilizuje i wspomaga cięcie
+  Specjalne zęby zabezpieczają parcie wsteczne, co zwiększa stabilność 

pracy
+  Jednorazowa pojemność proszku ciernego wystarcza na 4 minuty cięcia
+  Bezprzewodowy system sterowania za pomocą pilota zainstalowanego w 

lancy
+  Awaryjnie - analogowy panel sterowania z panelu sterowania 
+  Zbiornik wody dostępny opcjonalnie 
+  Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP 

Zalety

Urządzenie gaśniczo-tnące CL-360 

Parametry cięcia i penetracji
miękka stal 3 mm miękka stal 10 mm

Prędkość cięcia ok. 100 mm/min ok. 40 mm/min
Penetracja na wylot 5-10 s 30-40 s
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APF 2-TURBOFIGHTER - MZ 2000

APF 2-TURBOFIGHTER - MZV 2000

APF 2-TURBOFIGHTER - MZ 2000 – osc

Dane techniczne
Wydajność 2000 l/min przy 8 bar
Ciśnienie robocze 16 bar
Strona ssawna Storz 75 (B), adapter
Strona tłoczna głowica wielofunkcyjna MZ 2000
Obrót w poziomie +/- 40o

Obrót w pionie od 20o do 60o 
Waga (pusty) 10 kg

Dane techniczne
Wydajność 2000 l/min przy 8 bar ; regulowana
Ciśnienie robocze 16 bar
Strona ssawna Storz 75 (B), adapter
Strona tłoczna głowica wielofunkcyjna MZ 2000
Obrót w poziomie +/- 40o

Obrót w pionie od 20o do 60o 
Waga (pusty) 10 kg

Dane techniczne
Wydajność 1500 l/min przy 8 bar; oscylacja +/- 30o

Ciśnienie robocze 16 bar
Strona ssawna Storz 75 (B), adapter
Strona tłoczna głowica wielofunkcyjna MZ 2000
Obrót w poziomie +/- 30o

Obrót w pionie od 20o do 60o 
Waga (pusty) 15 kg

+  Zastosowanie: jako działko przenośne do zastosowań mobilnych
+  Obsługa ręczna: uchwyt do regulacji w poziomie, rączka na głowicy do regulacji 

w pionie
+  Do podawania wody i piany
+  Możliwość zmiany strumienia podczas pracy
+  Składane, wymaga bardzo mało przestrzeni roboczej oraz transportowej
+  Lina do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności podczas użytkowania

+  Zastosowanie: jako działko przenośne do zastosowań mobilnych
+  Obsługa ręczna: uchwyt do regulacji w poziomie, rączka na głowicy do regulacji 

w pionie
+  Do podawania wody i piany
+  Możliwość zmiany strumienia podczas pracy
+  Składane, wymaga bardzo mało przestrzeni roboczej oraz transportowej
+  Lina do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności podczas użytkowania 
+  Regulacja wydajności w zakresie od 600 do 2000 l/min, w odstępach co 200

+  Zastosowanie: jako działko przenośne do zastosowań mobilnych
+  Obsługa ręczna: uchwyt do regulacji w poziomie, rączka na głowicy do regulacji 

w pionie
+  Do podawania wody i piany
+  Możliwość zmiany strumienia podczas pracy
+  Składane, wymaga bardzo mało przestrzeni roboczej oraz transportowej
+  Lina do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności podczas użytkowania 
+  Zintegrowana oscylacja 

Zalety

Zalety

Zalety

DZIAŁKA WODNO-PIANOWE 
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DZIAŁKA WODNO - PIANOWE

APF 2-TURBOFIGHTER - MZ 3000

APF 2-TURBOFIGHTER - MZ 3000 – osc

Dane techniczne
Wydajność 2000 l/min przy 8 bar
Ciśnienie robocze 16 bar
Strona ssawna Storz 75 (B), adapter
Strona tłoczna głowica wielofunkcyjna MZ 3000
Obrót w poziomie +/- 40o

Obrót w pionie od 20o do 60o 
Waga (pusty) 10 kg

Dane techniczne
Wydajność 2000 l/min przy 8 bar; oscylacja +/- 30o

Ciśnienie robocze 16 bar
Strona ssawna Storz 75 (B), adapter
Strona tłoczna głowica wielofunkcyjna MZ 2000
Obrót w poziomie +/- 30o

Obrót w pionie od 20o do 60o 
Waga (pusty) 15 kg

+  Zastosowanie: jako działko przenośne do zastosowań mobilnych
+  Obsługa ręczna: uchwyt do regulacji w poziomie, rączka na głowicy do regulacji 

w pionie
+  Do podawania wody i piany
+  Możliwość zmiany strumienia podczas pracy
+  Składane, wymaga bardzo mało przestrzeni roboczej oraz transportowej
+  Lina do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności podczas użytkowania 

+  Zastosowanie: jako działko przenośne do zastosowań mobilnych
+  Obsługa ręczna: uchwyt do regulacji w poziomie, rączka na głowicy do regulacji 

w pionie
+  Do podawania wody i piany
+  Możliwość zmiany strumienia podczas pracy
+  Składane, wymaga bardzo mało przestrzeni roboczej oraz transportowej
+  Lina do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności podczas użytkowania 
+  Zintegrowana oscylacja 

Zalety

Zalety
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AWG Turbo-Master

PRĄDOWNICE WODNO-PIANOWE 

Dane techniczne
Wydajność 100 - 200 - 300 - 400 l/min - płukanie
Ciśnienie robocze 6 bar
Wymiary 290 x 109 x 245 mm
Waga, ok. 2,4 kg
Nasada Ø52 obrotowa

+  Regulowana  wydajność: 100 – 200 – 300 – 400 – płukanie
+  Trzy rodzaje strumienia: zwarty, rozproszony, parasol ochronny
+  Płynna regulacja kąta rozwarcia strumienia rozproszonego - max 160 stopni
+  Zintegrowana funkcja płukania – oczyszcza z zanieczyszczeń o średnicy do 6 mm
+  Wydajność regulowana przy pomocy obrotowego pierścienia z powierzchnią 

antypoślizgową i wyraźnie zaznaczoną wydajnością
+  Turbinka gwarantuje właściwe rozdrobnienie kropel wody, aby uzyskać 

maksymalną efektywność strumienia
+  Ergonomiczny, szeroki uchwyt z tworzywa zapewnia swobodę obsługi w 

rękawicach pożarniczych
+  Płynnie działający zawór kulowy
+  Wysokiej jakości odkuwana obrotowa nasada W52 zapobiega skręcaniu się węża 

tłocznego
+  W opcji nakładka do piany ciężkiej
+  Świadectwo dopuszczenia CNBOP (dla wersji ø 52)

Zalety
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PRĄDOWNICE WODNO-PIANOWE

AWG Turbo-Twist

Dane techniczne Ø52 (C) Ø75 (B)
Nasada obrotowa tak tak
Złącze bagnetowe tak tak
Zawór odcinający tak tak
Wymiary dł. x szer. x wys. 200 x 109 x 246 mm 230 x 126 x 246 mm
Waga, ok. 1,7 kg 1,9 kg

+  Turbo-Twist to prądownica z wymiennymi głowicami, które można w ciągu kilku 
sekund zmienić, aby reagować na rozwijającą się sytuację podczas pożaru

+  Wszechstronne zastosowanie: do wyboru mamy końcówki o różnych funkcjach i 
zastosowaniach

+  Idealne urządzenie szybkiego natarcia
+  Oszczędność miejsca na samochodzie pożarniczym – zamiast kilku urządzeń mamy 

kilka wybranych głowic  
+  Podstawą Turbo Twist jest korpus prądownicy, który jednej strony ma obrotowy 

łącznik do podłączania linii wężowej a z drugiej złącze bagnetowe, do którego 
podłączane są wymienne głowice

+  Montaż głowic jest bardzo prosty i bezpieczny – strzałka na korpusie oraz wyraźne 
oznaczenia START i LOCKED na głowicy wykluczają pomyłkę

+  Odłączenie głowicy następuje po naciśnięciu jej i korpusu do siebie
+  Korpus Turbo-Twist dostępny jest z nasadą 52 (C) lub nasadą 75 (B)

Zalety
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MOTOPOMPY
PŁYWAJĄCE
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Dane techniczne* Niagara 1
Wydajność maksymalna 1200 m3/h
Wydajność nominalna 400 m3/h
Zasięg rzut wody 30 m
Wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody
Nasada tłoczna 75
Min. głębokość ssania 30 mm
Silnik/ Moc Honda GXV 160 K 1A/N 15 / 4 kW
Zużycie paliwa 0,931 l/h 
Czas pracy 2 h
Waga (bez paliwa) 28 kg

*dane producenta

Dane techniczne* Niagara Max
Wydajność maksymalna 1200 m3/h
Wydajność nominalna 400 m3/h
Zasięg rzut wody 30 m
Wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody
Nasada tłoczna 75
Min. głębokość ssania 30 mm
Silnik/ Moc Briggs&Stratton seria 850/ 6,3 kW
Zużycie paliwa 1,3 l/h 
Czas pracy 4 h
Waga (bez paliwa) 30 kg

*dane producenta

NIAGARA 1

NIAGARA MAX

MOTOPOMPY PŁYWAJĄCE

+  Może służyć do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych bez 
potrzeby budowania stanowiska wodnego

+  Może służyć do awaryjnego nawadniania lub osuszania terenu
+  Niewielka waga i małe gabaryty ułatwiają przewożenie (np. w 

samochodzie osobowym)
+  Niezatapialny pływak z polietylenu dużej gęstości (HDPE)
+  Możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczenia, co 

ułatwia pompowanie wody z piwnic i zalanych obiektów
+  Minimalna głębokość ssania 15 mm umożliwia optymalne 

wypompowanie wody z zalanych obiektów
+  Zastosowanie czterosuwowego silnika pozwala stosować benzynę bez 

konieczności sporządzania mieszanki
+  Zastosowane uszczelnienia mechaniczne gwarantują długą żywotność 

pompy
+  Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie 

zadanej wydajności pompy
+  Elementy pompy ze specjalnych stopów aluminium zapewniają 

odporność na korozję

Zalety
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MOTOPOMPY PŁYWAJĄCE

Dane techniczne* Niagara Plus
Wydajność maksymalna 1200 m3/h
Wydajność nominalna 400 m3/h
Zasięg rzut wody 30 m
Wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody
Nasada tłoczna 75
Min. głębokość ssania 30 mm
Silnik/Moc Briggs&Stratton seria 850/ 6,3 kW
Zużycie paliwa 1,3 l/h 
Czas pracy 1 h
Waga (bez paliwa) 27 kg

*dane producenta

Dane techniczne* Niagara Mini
Wydajność maksymalna 750 m3/h
Wydajność nominalna 200 m3/h
Zasięg rzut wody 30 m
Wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody
Nasada tłoczna 52
Min. głębokość ssania 30 mm
Silnik/ Moc Briggs&Stratton seria 750/ 5,5 kW
Zużycie paliwa 1 l/h 
Czas pracy 1 h
Waga (bez paliwa) 24 kg

*dane producenta

Dane techniczne* Niagara 2 Plus
Wydajność maksymalna: 1200 dm3/min
Wydajność nominalna : 454 dm3/min (przy 2 bar)
Maksymalny zasięg zrzutu wody: 30 m
Wysokość podnoszenia do: 30 m słupa wody
Nasada tłoczna: 75
Minimalna głębokość ssania: 15 mm
Silnik / moc: Honda GXV160 / 3,2 kW
Zużycie paliwa: 1,28 l/h
Czas pracy na pełnym zbiorniku: ok.4 godz.
Waga: ok. 32 kg

*dane producenta

Dane techniczne* Niagara 2
Wydajność maksymalna: 1200 dm3/min
Wydajność nominalna : 454 dm3/min (przy 2 bar)
Maksymalny zasięg zrzutu wody: 30 m
Wysokość podnoszenia do: 30 m słupa wody
Nasada tłoczna 75
Minimalna głębokość ssania: 15 mm
Silnik / moc: Honda GXV160 / 3,2 kW
Zużycie paliwa: 1,28 l/h
Czas pracy na pełnym zbiorniku: ok. 1,4 godz.
Waga: ok. 29 kg

*dane producenta

NIAGARA PLUS

NIAGARA MINI

NIAGARA 2 PLUS

NIAGARA 2
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SPRĘŻARKI
POWIETRZNE
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+  filtr powietrza z aktywnym węglem i sitem molekularnym
+  niewielkie gabaryty i niska waga
+  prostota obsługi
+  niezawodność
+  niskie koszta eksploatacyjne

Zalety

+  filtr powietrza z aktywnym węglem i sitem molekularnym
+  niewielkie gabaryty i niska waga
+  prosta obsługa
+  niezawodność
+  niskie koszta eksploatacyjne

Zalety

Dane techniczne* MCH 6 EM 
Silnik elektryczny jednofazowy 230 V - 50 Hz
Wydajność 90 l/min
Ciśnienie napełniania: 225/300 bar
Poziom hałasu ok. 91 dB

Dane techniczne* MCH 6 SH 
Silnik spalinowy Honda GP 200
Moc 4,1 kW
Wydajność 100 l/min
Ciśnienie napełniania 225/300 bar
Poziom hałasu ok. 83 dB

*dane producenta

+  filtr powietrza z aktywnym węglem i sitem molekularnym
+  niewielkie gabaryty i niska waga
+  prostota obsługi
+  niezawodność
+  niskie koszta eksploatacyjne

Zalety

Dane techniczne* MCH 6 SH  COMPACT
Silnik spalinowy Honda GP 200
Moc 4,1 kW
Wydajność 100 l/min
Ciśnienie napełniania 225/300 bar
Poziom hałasu 83 dB

*dane producenta

*dane producenta

MCH 6 SH 

MCH 6 SH COMPACT 

MCH 6 EM 
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SPRĘŻARKI POWIETRZNE

MCH 6 EM COMPACT

MCH 6 ET

MCH 6 ET COMPACT

+  wysoka jakość powietrza oddechowego
+  filtr powietrza z aktywnym węglem i sitem molekularnym
+  filtr powietrza dolotowego
+  niewielkie gabaryty i niska waga
+  prostota obsługi
+  niezawodność
+  niskie koszta eksploatacyjne

Zalety

Dane techniczne* MCH 6 ET
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz
Wydajność 100 l/min
Ciśnienie napełniania 225/300 bar
Poziom hałasu ok. 95 dB

*dane producenta

+  wysoka jakość powietrza oddechowego
+  filtr powietrza z aktywnym węglem i sitem molekularnym
+  niewielkie gabaryty i niska waga
+  prostota obsługi
+  niezawodność
+  niskie koszta eksploatacyjne

Zalety

Dane techniczne* MCH 6 EM COMPACT
Silnik elektryczny jednofazowy 230 V - 50 Hz
Wydajność 100 l/min
Poziom hałasu ok 91 dB
Ciśnienie napełniania 225/330 bar

*dane producenta

+  wysoka jakość powietrza oddechowego
+  filtr powietrza z aktywnym węglem i sitem molekularnym
+  filtr powietrza dolotowego
+  niewielkie gabaryty i niska waga
+  prostota obsługi
+  niezawodność
+  niskie koszta eksploatacyjne

Zalety

Dane techniczne* MCH 6 ET COMPACT
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz
Wydajność 100 l/min
Ciśnienie napełniania 225/300 bar
Poziom hałasu ok. 83 dB

*dane producenta
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+  wysoka jakość powietrza oddechowego
+  filtr powietrza z aktywnym węglem i sitem molekularnym
+  niewielkie gabaryty i niska waga
+  prostota obsługi
+  niezawodność
+  niskie koszta eksploatacyjne
+  zamknięta obudowa redukuje poziom hałasu

Zalety

Dane techniczne* MCH 6 ET SILENT
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz
Wydajność 100 l/min
Ciśnienie napełniania 225/300 bar
Poziom hałasu ok. 66 dB

*dane producenta

+  wysoka jakość powietrza oddechowego
+  niewielkie gabaryty
+  prosta obsługa i niezawodność

Zalety

Dane techniczne* MCH 16 DY TECH
Silnik diesel Yanmar L100
Wydajność 315 l/min
Ciśnienie napełniania 225/330 bar
Poziom hałasu ok. ok. 95,6 dB

*dane producenta

MCH 6 ET SILENT

MCH 16 DY TECH

+  niewielkie gabaryty i niska waga
+  prosta obsługa
+  cicha
+  wbudowany system auto-stop
+  wbudowany licznik czasu pracy
+  wbudowany spust kondensatu
+  maxifiltr

Zalety

Dane techniczne* MCH 6 EM SILENT
Silnik elektryczny jednofazowy 
Wydajność 90 l/min 
Ciśnienie napełniania 232 - 300 - 330 bar
Poziom hałasu 66 dB

*dane producenta

MCH 6 EM SILENT
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SPRĘŻARKI POWIETRZNE

+  solidna, przenośna sprężarka z dużą wydajnością
+  wbudowany system auto-stop
+  wbudowany licznik czasu pracy
+  wbudowany spust kondensatu
+  maxifiltr
+  panel do napełniania w opcji

Zalety

Dane techniczne* MCH 16 EM ERGO
Silnik elektryczny jednofazowy 
Wydajność 315 l/min
Ciśnienie napełniania 225-300-330 bar
Poziom hałasu 82,3 dB

*dane producenta

 MCH 16 EM ERGO

+  solidna, przenośna sprężarka o dużej wydajności
+  zasilana silnikiem elektrycznym trójfazowym
+  panel sterujący - manometry, autostop, regulowany przełącznik ciśnienia
+  automatyczny spust kondensatu
+  zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów
+  filtr Maxifilter
+  w opcji zdalny panel do napełniania 

+  solidna, przenośna sprężarka o dużej wydajności
+  zasilana silnikiem spalinowym Honda
+  ergonomiczna rama zapewnia doskonałe chłodzenie
+  w opcji zdalny panel do napełniania 

Zalety

Zalety

Dane techniczne* MCH 13 ERGO MCH 16 ERGO MCH 18 ERGO
   Silnik elektryczny Trójfazowy 400V - 50 Hz Trójfazowy 400V - 50 Hz Trójfazowy 400V - 50 Hz

Wydajność 235 l/min 315 l/min 330 l/min 
Ciśnienie napełniania 232 - 300 - 330 bar 232 - 300 - 330 bar 232 - 300 - 330 bar
Poziom hałasu 80,7 dB 82,3 dB 82,3 dB 

*dane producenta

Dane techniczne* MCH 16 SH ERGO
Silnik spalinowy HONDA GP 200
Wydajność 315 l/min 
Ciśnienie napełniania 232 - 300 - 330 bar
Poziom hałasu 95,6 dB 

*dane producenta

MCH 13/16/18 ERGO

MCH 16 SH ERGO
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+  wersja TPS (Tropical Plus Superdry)
+  niewielkie gabaryty
+  łatwy transport
+  wbudowany system auto-stop
+  wbudowany licznik czasu pracy
+  wbudowany spust kondensatu
+  zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów
+  dwa filtry typu hiperfiltr

Zalety

Dane techniczne* MCH 13 ERGO TPS MCH 16 ERGO TPS MCH 21 ERGO TPS MCH 23 ERGO TPS
   Silnik elektryczny Trójfazowy 400V - 50 Hz Trójfazowy 400V - 50 Hz Trójfazowy 400V - 50 Hz Trójfazowy 400V - 50 Hz

Wydajność 235 l/min 315 l/min 345 l/min 380 l/min 
Ciśnienie napełniania 225-300-330 bar 225-300-330 bar 225-300-330 bar 225-300-330 bar
Poziom hałasu 80,7 dB 82,3 dB 83 dB 83 dB 

*dane producenta

MCH 13/16/21/23 ERGO TPS

+  poręczna
+  kompaktowa rama z uchwytami do przenoszenia
+  zasilana silnikiem elektrycznym
+  w opcji m.in. panel sterujący, automatyczny spust kondensatu, autostop

Zalety

Dane techniczne* MCH 8 SMART MCH 11 SMART MCH 13 SMART MCH 16 SMART
   Silnik elektryczny

Elektryczny, jednofazowy 
230V - 50 Hz

Elektryczny, jednofazowy
 230V - 50 Hz

Elektryczny, trójfazowy
 400V - 50 Hz

Elektryczny, trójfazowy 
400V - 50 Hz

Wydajność 135 l/min 195 l/min 235 l/min 315 l/min
Ciśnienie napełniania 232 - 300 - 330 bar 232 - 300 - 330 bar 232 - 300 - 330 bar 232 - 300 - 330 bar
Poziom hałasu 79 dB 79  dB 80,7 dB 82,3 dB 

*dane producenta

MCH 8/11/13/16 SMART
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SPRĘŻARKI POWIETRZNE

+  najwyższa jakość powietrza
+  trzy zawory bezpieczeństwa
+  automatyczny spust kondensatu
+  system AUTO-STOP
+  system AUTO-STOP po obniżeniu poziomu oleju
+  intuicyjny panel sterujący z licznikiem czasu pracy
+  automatyczny wyłącznik termiczny; system AUTO-STOP po przekroczeniu 

dopuszczalnej temperatury wewnątrz obudowy
+  manometry ciśnienia na każdym stopniu sprężania
+  wskaźnik ciśnienia oleju
+  wskaźnik niewłaściwego kierunku obrotów
+  prosta obsługa, swobodny dostęp do wnętrza (otwierane boczne panele)

Zalety

Dane techniczne MCH 13 SUPER SILENT EVO MCH 16 SUPER SILENT EVO MCH 18 SUPER SILENT EVO
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz
Wydajność 235 l/min 315 l/min 330 l/min
Ciśnienie napełniania 225/330 bar 225/330 bar 225/330 bar
Poziom hałasu ok. 66,2 dB 68,8 dB 69,8 dB

+  kompaktowa budowa
+  najwyższa jakość powietrza
+  wbudowany układ automatycznego spustu kondensatu
+  system AUTO-STOP po uzyskaniu ciśnienia zadanego na manometrze
+  system AUTO-STOP po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury 

wewnątrz obudowy
+  system AUTO-STOP po obniżeniu poziomu oleju smarującego
+  panel sterujący z licznikiem czasu pracy
+  manometry ciśnień na każdym stopniu sprężania
+  wskaźnik ciśnienia oleju
+  zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów
+  prosta obsługa, swobodny dostęp do wnętrza (otwierane boczne panele)

+  kompaktowa budowa
+  najwyższa jakość powietrza oddechowego
+  wbudowany układ automatycznego spustu kondensatu
+  system AUTO-STOP +  panel sterujący z licznikiem czasu pracy
+  manometry ciśnień na każdym stopniu sprężania
+  wskaźnik ciśnienia oleju
+  zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów
+  prosta obsługa, swobodny dostęp do wnętrza (otwierane boczne panele)

Zalety

Zalety

Dane techniczne* MCH 13 COMPACT EVO MCH 16 COMPACT EVO MCH 18 COMPACT EVO 
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz
Wydajność 235 l/min 315 l/min 330 l/min
Ciśnienie napełniania 225/330 bar 225/330 bar 225/330 bar
Poziom hałasu 74,9 dB 81 dB 82 dB

Dane techniczne* MCH 13 MINI SLIENT EVO MCH 13 MINI SLIENT EVO 
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz
Wydajność 235 l/min 315 l/min
Ciśnienie napełniania 225/330 bar 225/330 bar
Poziom hałasu, ok. 71,9 dB 74,5 dB

*dane producenta

*dane producenta

*dane producenta

MCH 13/16/18 SUPER SILENT EVO 

MCH 13/16 MINI SILENT EVO

MCH 13/16/18 COMPACT EVO

133



+  blok sprężający o podwyższonej odporności na wysokie temperatury i 
dużą wilgotność otoczenia

+  najwyższa jakość powietrza
+  automatyczny spust kondensatu
+  system AUTO-STOP po uzyskaniu ciśnienia zadanego na manometrze
+  system AUTO-STOP po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury 

wewnątrz obudowy; automatyczny wyłącznik termiczny
+  system AUTO-STOP po obniżeniu poziomu oleju
+  intuicyjny panel sterujący z licznikiem godzin pracy
+  manometry ciśnień na każdym stopniu sprężania
+  wskaźnik ciśnienia oleju
+  zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów
+  prosta obsługa, swobodny dostęp do wnętrza (otwierane boczne panele)

Zalety

Dane techniczne* MCH 13 MARK 3 MCH 16 MARK 3 MCH 21 MARK 3 MCH 23 MARK 3
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz
Poziom hałasu 75 dB 76 dB 76 dB 76 dB
Wydajność 235 l/min 315 l/min 330 l/min 330 l/min
Ciśnienie napełniania 232-300-330 232-300-330 232-300-330 232-300-330

Dane techniczne* MCH 13 SUPER SILENT TPS MCH 16 SUPER SILENT TPS MCH 21 SUPER SILENT TPS MCH 23 SUPER SILENT TPS
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz trójfazowy 400 V - 50 Hz
Poziom hałasu 66 dB 68 dB 68 dB 68 dB
Wydajność 235 l/min 315 l/min 345 l/min 380 l/min
Ciśnienie napełniania 232-300-330 232-300-330 232-300-330 232-300-330

*dane producenta

+  zespół sprężający typu TROPICAL PLUS - o podwyższonej odporności na 
wysoką temperaturę i dużą wilgotność otoczenia i z dodatkowym filtrem 
powietrza typu HYPERFILTER

+  najwyższa jakość powietrza oddechowego
+  panel sterujący z licznikiem czasu pracy
+  automatyczny spust kondensatu
+  system AUTO-STOP
+  automatyczny STOP po obniżeniu minimalnego poziomu oleju 

smarującego
+  manometry ciśnienia na każdym stopniu sprężania
+  wskaźnik temperatury wewnątrz obudowy; automatyczny wyłącznik 

termiczny 
+  wskaźnik niewłaściwego kierunku obrotów
+  prosta obsługa, swobodny dostęp do wnętrza (otwierane boczne panele)

Zalety

*dane producenta

MCH 13/16/21/23 MARK 3

MCH 13/16/21/23 SUPER SILENT TPS
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SPRĘŻARKI POWIETRZNE

+  duża wydajność
+  trzy zawory bezpieczeństwa
+  wbudowany układ automatycznego spustu kondensatu
+  system AUTO-STOP po uzyskaniu ciśnienia zadanego na manometrze
+  system AUTO-STOP po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury 

wewnątrz obudowy (automatyczny wyłącznik termiczny)
+  system AUTO-STOP po obniżeniu poziomu oleju
+  intuicyjny panel sterujący z licznikiem czasu pracy
+  manometry ciśnienia na każdym stopniu sprężania
+  wskaźnik ciśnienia oleju
+  zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów

Zalety

Dane techniczne* MCH 22 OPEN MCH 30 OPEN MCH 36 OPEN MCH 45 OPEN
Silnik elektryczny trójfazowy 400 V - 50 Hz
Wydajność 450 l/min 550 l/min 650 l/min 750 l/min
Ciśnienie napełniania 232-330-420 232-330-420 232-330-420 232-330-420
Poziom hałasu ok. 78 dB ok. 78 dB ok. 78 dB ok. 78 dB

*dane producenta

Dane techniczne MCH 22 SILENT MCH 30 SILENT MCH 36 SILENT MCH 45 SILENT
Silnik Elektryczny, trójfazowy 400 V - 50 Hz
Wydajność 450 l/min 550 l/min 650 l/min 750 l/min
Ciśnienie napełniania 232-330-420 bar 232-330-420 bar 232-330-420 bar 232-330-420 bar
Poziom hałasu ok. 70 dB ok. 70 dB ok. 70 dB ok. 70 dB

+  duża wydajność 
+  znacznie zredukowany poziom hałasu
+  wbudowany układ automatycznego spustu kondensatu
+  system AUTO-STOP
+  intuicyjny panel sterujący z licznikiem czasu pracy
+  system AUTO-STOP po obniżeniu poziomu oleju
+  manometry ciśnień na każdym stopniu sprężania
+  wskaźnik ciśnienia oleju
+  zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów
+  w opcji dostępny skraplacz międzystopniowy, który 3-krotnie wydłuża 

żywotność filtra i chroni sprężarkę przed korozją 

Zalety

*dane producenta

MCH 22/30/36/45 OPEN

MCH 22/30/36/45 SILENT
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HYDRAULICZNE NARZĘDZIA RATOWNICZE
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powierzchnia  ognia 0,83 m2, wysokość płomienia do 3 m

GF 42 - TRENAŻER BEZ WODY

PYROS 3 - TRENAŻER Z ZASOBNIKIEM WODY

TRENAŻERY OGNIOWE

138

Skład zestawu: 
GF42  pojemnik ogniowy bez użycia wody
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary:dł. 70 x szer. 63 x wys. 28 cm
Waga: 14.3 kg
Pilot zdalnego sterowania
Wodoszczelny
Włącznik przyciskowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem
Zasilanie: bateria 9V-6LR61 (brak w zestawie)
Kabel elektryczny 6-m, ognioodporny (standard IEC 331)
Wąż doprowadzający gaz
Wąż elastyczny 6m, zgodny z EN 559
Przepływ: 12 kg/h
Umożliwia podłączenie butli przemysłowej z propanem bez regulacji
Zestaw do zasilania gazem bez  reduktora ciśnienia gazu
Do podłączenia dwóch butli domowych z gazem z ogranicznikiem przepływu

+  Lekki, zajmuje mało przestrzeni
+ Skuteczny i nieskomplikowany w użyciu
+ Wytwarza rzeczywisty płomień o wysokości do 1,2 m
+  Współpracuje z każdym sprzętem gaśniczym: gaśnice, prądownice, działka 

wodno-pianowe itp.
+  Pilot przewodowy do kontrolowania ognia (zapalanie i gaszenie)
+  Zasilanie: z przemysłowej butli gazowej bez ogranicznika przepływu lub z 

butli gazowej z ogranicznikiem przepływu

Zalety

Zalety

+  Imponujący efekt ognia: płomień utrzymuje się na całej powierzchni 
zasobnika

+  Wytwarza rzeczywisty płomień o wysokości do 3 m, duża powierzchnia 
pożaru

+  Intensywna emisja ciepła, odczuwalna na skórze
+  Współpracuje z każdym sprzętem gaśniczym: gaśnice, prądownice, działka 

wodno-pianowe itp.
+  Łatwe opróżnienie zasobnika wody; obsługę ułatwiają uchwyty oraz kółka 

transportowe
+  Dwa piloty do kontrolowania ognia (zapalanie i gaszenie: przewodowy i 

bezprzewodowy przechowywane w skrytce
+  Zintegrowany automatyczny zawór regulujący dostawę gazu
+  Ergonomiczny panel sterowania: dwa zawory zasilania gazem, regulator 

wysokości płomienia, manometr ciśnieniowy, wyłącznik awaryjny
+  Zasilanie: z jednej lub dwóch przemysłowych butli gazowych bez 

ogranicznika przepływu

Skład zestawu: 
PYROS 3 trenażer ogniowy z zasobnikiem wody
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary:  dł. 117 x szer. 96.5 x wys. 26 cm, Waga: 41.8 kg
Powierzchnia ognia: 0.83 m2
Pojemność zasobnika wody: 62 l
Wbudowany ładowalny akumulator: 12V
Wodo- i kurzoodporne (IP67) złącza wyposażone w nasadki ochronne
Panel sterowania gazem
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: dł. 57 x szer. 39.5 x wys. 99 cm, Waga: 8.8 kg
Regulacja ciśnienia gazu od 0 do 3 bar / regulator ciśnienia z manometrem
Wyłącznik awaryjny
Wodo- i kurzoodporne (IP67) złącza wyposażone w nasadki ochronne
Zasilanie gazem z 1 lub 2 butli z propanem (typu przemysłowego bez 
ogranicznika przepływu
Łatwy transport; wszystkie części mieszczą się w zasobniku
Elastyczny wąż doprowadzający gaz
Wąż dł. 6 m, ze sprzęgiem śrubowym
Szybkość przepływu gazu przy 1 bar = 36 kg/h, przy 2 bar = 59 kg/h
Przewodowy pilot
Pilot zdalnego sterowania zapłonem i gaszenia z wyłącznikiem bezpieczeństwa
Wodoszczelny
Kabel elektryczny 9 m, ognioodporny (standard IEC 331)
Bezprzewodowy pilot
Wodoszczelny
Zasięg 30 m

powierzchnia ognia 0,42 m2, wysokość płomienia do 1,2 m



TRENAŻERY OGNIOWE

AEROS 2 - TRENAŻER Z ZASOBNIKIEM WODY

OSPRZĘT
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+  Imponujący efekt ognia: płomień utrzymuje się na całej powierzchni 
zasobnika

+  Wytwarza rzeczywisty płomień o wysokości do 1,5 m
+  Intensywna emisja ciepła, odczuwalna na skórze
+  Współpracuje z każdym sprzętem gaśniczym: gaśnice, prądownice, działka 

wodno-pianowe itp.
+  Podwinięte nogi ułatwiają przechylenie i opróżnienie zasobnika wody
+  Zwiększona powierzchnia styku nóg z ziemią pozwala stosować trenażer także 

na luźnej powierzchni
+  Przewodowy pilot sterujący (zapalanie I gaszenie)
+  Zintegrowany automatyczny zawór regulujący dostawę gazu
+  Zasilanie: z przemysłowej butli gazowej bez ogranicznika przepływu lub z 

domowej butli gazowej z ogranicznikiem przepływu

moduł SKRZYNKA ROZDZIELCZA 
(składa się z modułu ekran 
płaski+drzwi z kluczem)

moduł KOSZ
do symulacji pożarów koszy na śmieci

moduł WYBUCHU OLEJU
do symulacji pożaru oleju w 
połączeniu z wodą (wybuch)

moduł SILNIK ELEKTRYCZNY
do symulacji pożarów silników 
elektrycznych

moduł EKRAN PŁASKI 
do symulacji pożarów ekranów 
komputerowych, monitorów, TV

ADAPTER PODSTAWOWY 
DO GF 42 i AERO 2
niezbędny do instalacji poszczególnych 
modułów  

ADAPTER PODSTAWOWY 
DO PYROS 3
niezbędny do instalacji poszczególnych 
modułów  

moduł WYBUCHU AEROZOLU
do symulacji wybuchu puszek z 
aerozolem

moduł MISA 
do symulacji pożarów 
tłuszczów

Zalety

Skład zestawu: 
AEROS 2 trenażer ogniowy z zasobnikiem wody
Materiał: 304 stal nierdzewna
Wymiary: dł. 97.5 x szer. 63 x wys. 24 cm, Waga: 20.8 kg
Zasilanie: bateria 12V 
Pojemność zasobnika wody: 35 l
Przewodowy pilot zdalnego sterowania
Ręczne sterowanie i zapalanie ognia za pomocą zabezpieczonego przycisku
Kabel elektryczny 9 m, ognioodporny (standard IEC 331)
Wąż doprowadzający gaz
Wąż dł. 6 m, z zaworem redukującym (norma  EN 559)
Szybkość przepływu gazu 12 kg/h
Podłączenie do butli gazowej przemysłowej z propanem bez ogranicznika 
przepływu

powierzchnia ognia 0,50 m2, wysokość płomienia do 1,5 m



PODSTAWY
RATOWNICTWA 
TECHNICZNEGO
W WYPADKACH 
DROGOWYCH
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RATOWNICTWO TECHNICZNE SAMOCHODY OSOBOWE
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USUWANIE SZYB

1

DOSTĘP DO POSZKODOWANEGO PRZEZ TYLNĄ SZYBĘ

Tylną szybę zbij wybijakiem i usuń okładziny 
wewnętrzne słupków C.

3

Wyciągnij uszczelkę i wyjmij taflę szkła.

2

Przednią (klejoną) szybę wytnij używając ręcznej lub 
mechanicznej piły do cięcia szyb.

1

Zabezpiecz folią szybę, zbij ją wybijakiem i  ostrożnie 
usuń rozbite szkło tak, aby powstało jak najmniej 
odprysków.

1

Zabezpiecz ostre krawędzie pokrowcami ochronnymi 
– chronią one poszkodowanego i ratowników.

2

Sprawdź funkcje życiowe poszkodowanego. Stabilizując 
mu głowę, załóż maskę tlenową i kołnierz ortopedycz-
ny. Osłoń go matą przeciwodpryskową. Do końca akcji 
czuwaj nad jego stanem psychicznym i fizycznym.

3

CAŁKOWITE USUWANIE DRZWI BOCZNYCH WRAZ ZE SŁUPKAMI B (DZIAŁANIE ALTERNATYWNE)

1

4

Rozpieraczem ramieniowym poszerz otwór okna 
tylnych drzwi.

3

Nożycami przetnij, u podstawy, słupek B.

Przetnij górną krawędź słupka B odcinając go. 
Rozpieraczem ramieniowym wyważ tylne i odegnij 
przednie drzwi.

2

Otwórz tylne drzwi za pomocą rozpieracza ramie-
niowego, wykonując szczelinę.

5

Ostre krawędzie zabezpiecz pokrowcami ochronnymi - 
uzyskałeś dostęp do boku.

USUWANIE PRZEDNICH DRZWI BOCZNYCH 

1

Ściśnij rozpieraczem ramieniowym błotnik tak, 
aby utworzyć pomiędzy błotnikiem a drzwiami 
szczelinę.

2

Poszerz szczelinę przy pomocy rozpieracza ramie-
niowego.

3

Nożycami przetnij zawiasy i usuń drzwi.
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ORGANIZACJA MIEJSCA WYPADKU

1

Przygotuj narzędzia ratownicze. Najlepiej ułóż je na 
macie tak, aby były gotowe do działań (w odległości ok. 
4 m od pojazdu).

2

Ustabilizuj bryłę nadwozia przy pomocy zestawu sta-
bilizacyjnego (klinów stożkowych i schodkowych)– 
najlepiej w czterech punktach pojazdu.

3

Dokonaj rozpoznania, zlokalizuj ładunki pirotechniczne 
napinaczy pasów bezpieczeństwa, poduszki i kurtyny  
powietrzne oraz odłącz akumulator.

DOSTĘP DO POSZKODOWANEGO PRZEZ TYLNE DRZWI

Usuń tylne drzwi przy użyciu rozpieracza ramieniowego 
i nożyc.

Usuń tylne siedzenia. Wykorzystując deskę ortopedyczną, przeprowadź 
ewakuację poszkodowanego z zachowaniem osi 
kręgosłupa.

1 2 3

USUWANIE DACHU

1

2

Przetnij pasy bezpieczeństwa i przetnij nożycami słupki 
C, a następnie B.

Alternatywnie - zamiast przecięcia nożycami słupków 
B, rozeprzyj karoserię pojazdu przy pomocy rozpiera-
cza kolumnowego.

3

Przetnij nożycami słupki A.

UWALNIANIE NÓG 
POSZKODOWANEGO
METODA Z WYKORZYSTANIEM 
ROZPIERACZA KOLUMNOWEGO

Dokonaj dwóch głębokich poziomych nacięć nożycami 
u podstawy słupka A. 

Na wysokości kolumny McPersona przetnij wzmoc-
nienie.

Umieść rozpieracz w wycięciu u podstawy słupka A. 
Rozpierając słupek, uniesiesz deskę rozdzielczą i 
uzyskasz dostęp do stóp poszkodowanego. 

UWALNIANIE NÓG 
POSZKODOWANEGO
METODA Z WYKORZYSTANIEM 
ROZPIERACZA RAMIENIOWEGO

Jeśli wymaga tego sytuacja, dokonaj cięcia w okoli-
cach środkowej części tablicy rozdzielczej.        

Rozpieraczem kolumnowym odegnij słupek A i deskę 
rozdzielczą. W ten sposób powiększysz przestrzeń 
wokół stóp kierowcy.

U podstawy słupka A dokonaj głębokiego nacięcia 
nożycami.

1

2

3

1

2

3



RATOWNICTWO TECHNICZNE SAMOCHODY CIĘŻROWE
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Przygotuj pole sprzętowe z narzędziami ratowniczymi (na 
macie) tak, aby były gotowe do działań. 

Nawiąż kontakt z poszkodowanym i sprawdź jego  
funkcje życiowe; do końca prowadzonych działań 
czuwaj nad jego stanem psychicznym  i fizycznym.

Usuwanie szyb: szyby laminowane wytnij, szyby 
hartowane zbij punktowo.

Przygotuj platformę ratowniczą – zapewni Ci bezpiecz-
ne działania przy dużych różnicach wysokości (np. przy 
kabinie samochodu ciężarowego).

Zabezpiecz pojazd przez stoczeniem się za pomocą zesta-
wu stabilizacyjnego.

Przy zbijaniu szyb używaj osłony przeciwodprysko-
wej  dla ochrony poszkodowanego oraz przyłbicy lub 
okularów, aby chronić siebie.

Dokonaj rozpoznania. Odłącz akumulator, zlokalizuj 
poduszki, kurtyny powietrzne oraz ładunki pirotechniczne 
napinaczy pasów bezpieczeństwa. Wyciągnij kluczyk ze 
stacyjki.

Ustabilizuj kabinę z obu stron przy pomocy pasa  
transportowego lub zestawu do stabilizacji kabiny.

Wytnij i usuń przednią szybę.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA WYPADKU / USUWANIE SZYB

W zależności od sytuacji do poszkodowanego masz 
dostęp poprzez szybę przednią, szybę boczną, drzwi 
lub ściankę tylną kabiny.

Wprowadź w pobliże poszkodowanego ratownika 
medycznego i kontroluj funkcje życiowe poszkodo-
wanego. 

1 2

DOSTĘP DO POSZKODOWANEGO WYŁĄCZANIE ZASILANIA 

nZlokalizuj wyłącznik główny i wyłącz go.
n  Znajdź akumulator (akumulatory). 
n  Zdejmij zaciski akumulatora zaczynając od zacisku 

masy (-).
n  Zgaś silnik - gdy nie ma dostępu do kluczyka, użyj 

gaśnicy śniegowej. Podaj środek przez wlot filtra 
powietrza znajdujący się na zewnątrz kabiny (przez 
kilka sekund),  
a silnik zgaśnie. 
n  Jeżeli nie możesz zlokalizować akumulatora (na 

przykład z powodu zniszczeń pojazdu), nie marnuj 
czasu na jego odszukanie. Pamiętaj o zabezpiecze-
niu przeciwpożarowym (linia gaśnicza w gotowości) 
i systemach poduszek powietrznych.
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BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA WYPADKU / USUWANIE SZYB

Nożycami przetnij słupek A w górnej części.

Wstaw rozpieracz kolumnowy i odepchnij przednią 
część kabiny.

Dokonaj nacięcia na progu kabiny samochodu.

Jeśli potrzebujesz  większej przestrzeni, użyj dłuższego 
rozpieracza. Wstaw go obok pierwszego, pierwszy (krót-
szy) zabezpiecz przed niekontrolowanym upadkiem 
podczas rozpierania.

Przed cięciem zabezpiecz drzwi linką bądź pasami 
(drzwi ciężarówki są bardzo ciężkie). 

Powiększ szczelinę drzwiową przy pomocy rozpieracza 
ramieniowego. 

Zaznacz markerem miejsca cięcia na słupkach. 

1

2

Usuń drzwi przy pomocy rozpieracza ramieniowego lub 
przetnij zawiasy nożycami.

4

3

2

1

3

4

1

2

4 5

7

USUWANIE DRZWI / PIERWSZY 
DOSTĘP DO POSZKODOWANEGO

UWALNIANIE POSZKODOWANEGO 
/ ODCHYLANIE PRZEDNIEJ CZĘŚCI 
POJAZDU 

EWAKUACJA POSZKODOWANEGO 
PRZEKAZANIE SŁUŻBOM 
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zdejmij osłonę przednią (grill)  i przetnij wzmocnienie 
dolne. 

Przetnij wzmocnienie górne.

Przy pomocy rozpieracza ramieniowego ściśnij  deskę 
rozdzielczą, aby odsunąć ją od poszkodowanego.

3

2

1

6CZĘŚCIOWE ODCHYLENIE 
PRZODU KABINY 
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Lista materiałowa
produkt materiał materiał nośny

Poduszki 1 bar
Poduszki klinowe 1 bar (góra, dół) CR aramid/poliester

Poduszki C.Tec 10 bar 
Poduszki S.Tec 12 bar   
Poduszki Ultra Flat S.Tec 10 bar
Poduszki 8 bar

CR aramid

Bandaże do uszczelniania flansz CR CR

Plastry uszczelniające i plastry Mini
Bandaże uszczelniające
Uniwersalne i kompaktowe korki 
Gully

CR kord nylonowy

Korki uszczelniające i przepływowe FS CR kord nylonowy / aramid

Stelaż pneumatyczny 
(skokochrony, zbiorniki PAB, kabiny 
kompaktowe i dekontaminacyjne)

CR poliamid

Stelaż pneumatyczny namiotów CR poliester

Poduszki klinowe 1 bar (ściany 
boczne)
Trap 
Zbiorniki na wodę
Wanny dekontaminacyjne (stelaż 
pneumatyczny)
Stelaż pneumatyczny namiotów
Podłoga  namiotów
Powłoka namiotów
Torby i plandeki transportowe 
Pokrowiec ochronny żółty na plastry
Wkład wanien dekontaminacyjnych
Wkład zbiorników 

PCV poliester

Wkład wanien dekontaminacyjnych
Wkład zbiorników alkryn kord nylonowy

Lanca uszczelniająca
Plastry z komora drenażową
Plaster podciśnieniowy

NR NBR

System wysokociśnieniowych 
węży uszczelniających (węże 
uszczelniające)

NBR poliester

Produkty GFK (rynna, skimer, 
pojemniki prostokątne, okrągłe) GFK Maty z włókna szklanego

Powłoka namiotów PU poliester

Węże napełniające i węże 
doprowadzające powietrze 
(zewnętrzna część)

EPDM poliester

Lista odporności temperaturowej

produkt
Odporność 
na niskie  
temp.

Granica 
elastyczności
temp.

Permanentna 
wytrzymałość  
na temp.

Wytrzymałość 
na wysokie 
temp. przez 
krótki okres 
czasu

Poduszki C.Tec 10 bar 
Poduszki S.Tec 12 bar   
Poduszki Ultra Flat 
S.Tec
10 bar
Poduszki 8 bar
Plastry uszczelniające 
Plastry Mini
Lanca uszczelniająca
Bandaże uszczelniające
Plastry z komora 
drenażową
Bandaże do 
uszczelniania flansz
Korki uszczelniające i 
przepływowe FS
Uniwersalne i 
kompaktowe korki 
Gully

- 40 oC - 20oC + 90oC + 115oC

Poduszki 1 bar
Poduszki klinowe 1 bar
Skokochron (stelaż 
pneumatyczny)

- 40 oC - 20oC + 70oC + 85oC

Trap
Zbiorniki na wodę - 30 oC - + 70oC -

Wanny i zbiorniki 
Stelaż pneumat. guma
Stelaż pneumat. PCV
Wkład wanny PCV
Wkład wanny alkryn

- 40 oC
- 30 oC
- 25 oC
- 25 oC

-
-
-
-

+ 70oC
+ 70oC
+ 100oC
+ 70oC

-
-
-
-

Namioty i kabiny 
dekon.
Stelaż pneumatyczny 
guma
Stelaż pneumatyczny 
PCV
Podłoga namiotu PCV
Powłoka namiotu PCV
Powłoka namiotu PU

- 40 oC
- 30 oC
- 25 oC
- 25 oC
- 40 oC

- 20oC
-
-
-
-

+ 70oC
+ 70oC
+ 100oC
+ 100oC
-

+ 85oC
-
-
-
+ 50oC

System 
wysokociśnieniowych 
węży uszczelniających 
(węże uszczelniające)

- 30 oC - - + 80oC

Obejmy na rury 
(uszczelka) - 40 oC - + 90oC -

Węże gumowe - 40 oC - 30oC + 90oC -

Torby i plandeki 
transportowe
Pokrowiec 
ochronny żółty na 
plastry
Sterowniki 
z tworzywa, 
aluminium i proste- 
obudowy

- 40 oC - + 90oC -

Dane z poniższego zestawienia odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy, opierają się jednak na wynikach badań laboratoryjnych, które są uzależnione 
od szeregu zmiennych czynników, takich jak temperatura, stężenie medium i czas ekspozycji itp. Dlatego należy je traktować jako wartości odnośne.
Na trwałość mieszaniny gumowej największy wpływ ma – w zależności od przebiegu dyfuzji – zastosowana grubość warstwy. Przy najczęściej występujących 
obciążeniach, chodzi o kombinację czynników chemiczno-termicznych oraz powodujących pęcznienie.
Materiał znajdujący się w stanie rozszerzenia  reaguje szybciej na działanie chemikaliów niż materiał znajdujący się w stanie spoczynku 
 – im bardziej naprężony materiał, tym mniejsza jest jego odporność na działanie chemikaliów.
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Lista odporności materiałowej  

Nazwa środka chemicznego CR PCV NR NBR GFK PU EPDM TPU Zbiorniki  na chemikalia GGT 
(strona zewnętrzna)

TPU Zbiorniki  na chemikalia GGT
(strona wewnętrzna)

Aceton o - + - - + - b.d. b.d.
Acetylen + o + + + o - b.d. b.d.
Ałun wodny + + + b.d. + + - b.d. b.d.
Chlorek glinu + o + + + o + o o
Anilina - - b.d. - o + b.d. - -
Olej gatunku ASTM 1 o b.d. - + + + - b.d. b.d.
Benzyna o - - o + - b.d. + +
Benzol - - - - o - - - -
Kwas borny + + + + b.d. o + o +
Brom (mokry) - - - - o o - b.d. b.d.
Kwas masłowy - o - - b.d. o b.d. - -
Chlor gazowy (wilgotny) - - - - + o b.d. b.d. b.d.
Chlor (mokry) o b.d - - + - o b.d. b.d.
Olej napędowy o o - o b.d. + - b.d. b.d.
Chlorek żelaza + + + + + o + + +
Ropa naftowa o o - + + + - + +
Kwas octowy o o + + + - o - -
Kwasy tłuszczowe + b.d. o o + o - b.d. b.d.
Formaldehyd + b.d. + + + o + b.d. b.d.
Glukoza + + + o + + + + +
Olej opałowy + + - o + o - b.d. b.d.
Chlorek potasu + o + o + o + + +
Chlorek wapnia + o + o + o + o +
Azotan wapnia + b.d. + b.d. b.d. + + b.d. b.d.
Dwutlenek węgla + + + + + + + b.d. b.d.
Tlenek węgla + - + + b.d. + + b.d. b.d.
Siarczan miedzi + o + + + o + o o
Klej + b.d. + + + o + b.d. b.d.
Chlorek metylu - o - - b.d. - o - -
Woda morska + o + + + + b.d. - +
Oleje mineralne + + - + + + - + +
Węglan sodu + - + + + + - b.d. b.d.
Ozon + b.d. - o + o + + +
Parafina + b.d. - o + + - + +
Kwas nadoctowy o b.d. b.d. o b.d. - + - -
Fenol (wodny) - - - - o o + b.d. b.d.
Kwas fosforowy (stężony) - + - + b.d. - - b.d. b.d.

Rtęć + o + b.d. + + + + +

Kwas azotowy (dymiący) - + - - b.d. - - - -
Dwutlenek siarki (suchy) - o o o b.d. o b.d. b.d. b.d.
Kwas siarkowy (50%) + o - + + - - - o
Azot + b.d. + o b.d. + + b.d. b.d.
Czterochlorek węgla - o - o b.d. o - b.d. b.d.
Tłuszcze zwierzęce + b.d. - o b.d. o + + +
Toluen - - - - o - - - -

+        odporny       
 o        odporny warunkowo        
-        nieodporny         
b.d.   brak danych

Lista odporności temperaturowej

produkt
Odporność 
na niskie  
temp.

Granica 
elastyczności
temp.

Permanentna 
wytrzymałość  
na temp.

Wytrzymałość 
na wysokie 
temp. przez 
krótki okres 
czasu

Poduszki C.Tec 10 bar 
Poduszki S.Tec 12 bar   
Poduszki Ultra Flat 
S.Tec
10 bar
Poduszki 8 bar
Plastry uszczelniające 
Plastry Mini
Lanca uszczelniająca
Bandaże uszczelniające
Plastry z komora 
drenażową
Bandaże do 
uszczelniania flansz
Korki uszczelniające i 
przepływowe FS
Uniwersalne i 
kompaktowe korki 
Gully

- 40 oC - 20oC + 90oC + 115oC

Poduszki 1 bar
Poduszki klinowe 1 bar
Skokochron (stelaż 
pneumatyczny)

- 40 oC - 20oC + 70oC + 85oC

Trap
Zbiorniki na wodę - 30 oC - + 70oC -

Wanny i zbiorniki 
Stelaż pneumat. guma
Stelaż pneumat. PCV
Wkład wanny PCV
Wkład wanny alkryn

- 40 oC
- 30 oC
- 25 oC
- 25 oC

-
-
-
-

+ 70oC
+ 70oC
+ 100oC
+ 70oC

-
-
-
-

Namioty i kabiny 
dekon.
Stelaż pneumatyczny 
guma
Stelaż pneumatyczny 
PCV
Podłoga namiotu PCV
Powłoka namiotu PCV
Powłoka namiotu PU

- 40 oC
- 30 oC
- 25 oC
- 25 oC
- 40 oC

- 20oC
-
-
-
-

+ 70oC
+ 70oC
+ 100oC
+ 100oC
-

+ 85oC
-
-
-
+ 50oC

System 
wysokociśnieniowych 
węży uszczelniających 
(węże uszczelniające)

- 30 oC - - + 80oC

Obejmy na rury 
(uszczelka) - 40 oC - + 90oC -

Węże gumowe - 40 oC - 30oC + 90oC -

Torby i plandeki 
transportowe
Pokrowiec 
ochronny żółty na 
plastry
Sterowniki 
z tworzywa, 
aluminium i proste- 
obudowy

- 40 oC - + 90oC -

Uszkodzenie stelaża pod wpływem 
zewnętrznych czynników mechanicznych

Widok nowego stelażaWidok stelaża po niewłaściwym przechowywaniu
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Nasze narzędzia robią wrażenie w praktyce.

Sprawdź sam jak działa najlepszy sprzęt!

WYPOSAŻENIE 
STRAŻ POŻARNA

Fire-Max Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa

Tel. +48 22 578 84 00
Fax: +48 22 662 38 38
E-Mail: biuro@firemax.pl www.firemax.pl
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