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REMIZA jednoczy, integruje, 
zrzesza i łączy STRAŻAKÓW 
z całej Polski.

Po co?

• Bo w jedności jest siła!

• Bo razem można więcej! 

•  Bo razem łatwiej dzielić się wiedzą, 

doświadczeniem i potrzebami.

REMIZA to platforma dla każdego 
strażaka!  JESTEŚMY DUMNI, 
ŻE JESTEŚ JEDNYM Z NAS.

WITAJ W NASZYM ŚWIECIE :-)
 REMIZA.PL

Cieszymy się, że jesteś wśród naszej strażackiej społeczności.

Kiedy 15 lat temu zrodził się pomysł stworzenia 
strony internetowej dla strażaków, trudno byłoby 
nam sobie wyobrazić, że uruchomimy sklep online. 
Sklep, w którym strażacy znajdą wszystko czego 
potrzebują w codziennej pracy. Dziś możemy Was zaprosić 
na zakupy do miejsca bliskiego każdemu strażakowi – 
Sklepu Pożarniczego www.Remiza.pl!

Premiera serwisu Remiza.pl odbyła się 18 maja 2006 
roku. Przez wiele lat konsekwentnego działania 
Remiza.pl stała się jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych marek w branży!

Również dzięki Wam i Waszemu zaufaniu!

Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie www.Remiza.pl  
i zapraszamy do jego odwiedzania!



3SPIS TREŚCI

30 lat 
ze strażą 
pożarną

SPIS TREŚCI

Doradzamy, dostarczamy 
i serwisujemy specjalistyczny 
sprzęt ratowniczy dla straży 
pożarnej, wojska, policji oraz 
jednostek specjalnych od 
1991 roku. Działamy w oparciu 
o własne oddziały, które 
kompleksowo obsługują 
jednostki PSP i OSP na terenie 
podległych województw. 
Nasze usługi są na najwyższym 
poziomie, certyfikowane 
jakością ISO 9001:2015, AQAP 
2110:2016 i rygorystycznymi 
wymogami NATO w zakresie 
dostaw dla wojska. 

W naszych oddziałach zawsze 
znajdziesz odpowiedni sprzęt. 
Współpracujemy z najbardziej 
uznanymi producentami na 
świecie a oferowane przez 
nas produkty są najwyższej 
jakości, i mają wymagane 
dokumenty certyfikujące 
i dopuszczające. Jesteśmy 
autoryzowanym dystrybutorem 
na Polskę drabin pożarniczych 
MAGIRUS, hydraulicznych 
narzędzi ratowniczych 
LUKAS, pneumatycznych 
urządzeń VETTER, sprężarek 
powietrznych COLTRI, armatury 
wodno-pianowej ALCO / AWG, 
wentylatorów i trenażerów 
LEADER, kamer termowizyjnych 
SEEK THERMAL oraz wielu 
innych produktów.

4     Urządzenia 
hydrauliczne

8     Urządzenia 
hydrauliczne 
akumulatorowe

18     Wyposażenie 
dodatkowe

19     Stabilizacja

20     Fire-Max Rescue 
System

21     Urządzenia 
pneumatyczne

26     Magnetyczne  
plastry 
uszczelniające

27     Szkolenia

28     Gaszenie 
samochodów 
elektrycznych

30     Wentylatory  
oddymiające

33     Kamery 
termowizyjne

36     Dekontaminacja

38     Prewencja

40     Elektronarzędzia

42     Sprężarki 
powietrzne

44     Urządzenia gaśnicze

46     Motopompy 
i urządzenia 
pomocnicze

47     Serwis



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

4 URZĄDZENIA HYDRAULICZNE

67 490,00 zł z VAT

1.  Agregat hydrauliczny P 630 SG Turbo (1 szt.)
  Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,2 kW
  Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
  Wbudowana funkcja Turbo
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3 - 2 × 0,7 l/min
  Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 - 1 × 1,35 l/min 
  Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 3 l
  Waga agregatu hydraulicznego: 23,9 kg

2.  Nożyce hydrauliczne S 377 (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Klasyfikacja wg. PN-EN 13204: BC 180 I – 15,3 
  Maksymalne rozwarcie ostrzy: 206 mm
  Siła cięcia: 650 kN
  Ostrza odkuwane
  Waga: 15,2 kg

3.  Rozpieracz ramieniowy SP 333 (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Minimalna siła rozpierania: 42 kN
  Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
  Rozwarcie ramion: 600 mm
  Siła ciągnięcia: 56 kN
  Siła zgniatania: 144 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez 
konieczności ściągania końcówek

  Waga: 13,4 kg

4. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

5. Piła ręczna do cięcia 
szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

7. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

8. Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW
hydrauliczny I 

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

5URZĄDZENIA HYDRAULICZNE

71 490,00 zł z VAT

1.  Agregat hydrauliczny P 635 SG Turbo (1 szt.)
 Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,2 kW
 Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
 Wbudowana funkcja Turbo
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3 – 2 × 0,7 l/min
  Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 – 1 × 1,35 l/min
  Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l
  Waga agregatu hydraulicznego: 32,5 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 377 (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Klasyfikacja wg. PN-EN 13204: BC 180 I – 15,3
  Maksymalne rozwarcie ostrzy: 206 mm
  Siła cięcia: 650 kN
  Ostrza odkuwane
  Waga: 15,2 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Minimalna siła rozpierania: 52 kN
  Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
  Rozwarcie ramion: 730 mm
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe  
otwory bez konieczności ściągania końcówek

  Waga: 16,3 kg

4. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

5. Piła ręczna do cięcia  
szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

7. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

8. Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW
hydrauliczny II

umów się na
BEZPŁATNĄ 
prezentację
+48 22 578 84 00

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

6 URZĄDZENIA HYDRAULICZNE

82 900,00 zł z VAT

1. Agregat hydrauliczny P 635 SG Turbo (1 szt.)
 Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,2 kW 
 Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
 Wbudowana funkcja Turbo
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3 – 2 × 0,7 l/min
  Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 – 1 × 1,35 l/min
 Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l
 Waga agregatu hydraulicznego: 32,5 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 377 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Klasyfikacja wg. PN-EN 13204: BC 180 I – 15,3
 Maksymalne rozwarcie ostrzy: 206 mm
 Siła cięcia: 650 kN
 Ostrza odkuwane
 Waga: 15,2 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalna siła rozpierania: 52 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
 Rozwarcie ramion: 730 mm
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe  
otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Waga: 16,3 kg

4. Cylinder rozpierający R 412 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siłownik: 1-stopniowy
 Długość w stanie złożonym: 680 mm
 Długość w stanie rozłożonym: 1 180 mm
 Siła tłoka: 137 kN
 Skok tłoka: 500 mm
 Waga: 17,7 kg

4. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

5. Piła ręczna do cięcia  
szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

7. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

8. Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW
hydrauliczny III

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

umów się na
BEZPŁATNĄ 
prezentację
+48 22 578 84 00



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

7URZĄDZENIA HYDRAULICZNE

98 900,00 zł z VAT

1. Agregat hydrauliczny P 635 SG DHR 20 (1 szt.)
 Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,2 kW
 Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
 Wbudowana funkcja Turbo
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Zintegrowane zwijadło podwójne, długość węży: 2 × 20 m
 Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3 – 2 × 0,7 l/min
 Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 – 1 × 1,35 l/min
 Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l
 Waga agregatu hydraulicznego: 72,5 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 788 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Klasyfikacja wg. PN-EN 13204: CC 200 K - 18,5
 Maksymalne rozwarcie ostrzy: 200 mm
 Siła cięcia: 1 101 kN
 Ostrza odkuwane
 Waga: 18,7 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalna siła rozpierania: 52 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
 Rozwarcie ramion: 730 mm
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe  
otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Waga: 16,3 kg

4. Cylinder rozpierający R 410 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siłownik: 1-stopniowy
 Długość w stanie złożonym: 450 mm
 Długość w stanie rozłożonym: 749 mm
 Siła tłoka: 137 kN
 Skok tłoka: 300 mm
 Waga: 12,7 kg

5. Cylinder rozpierający R 412 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siłownik: 1-stopniowy
 Długość w stanie złożonym: 680 mm
 Długość w stanie rozłożonym: 1 180 mm
 Siła tłoka: 137 kN
 Skok tłoka: 500 mm
 Waga: 17,7 kg

6. Zestaw wymiennych końcówek  
do cylindrów rozpierających (1 kpl.)

7. Zestaw 6 pokrowców (1 kpl.)

ZESTAW
hydrauliczny IV

umów się na
BEZPŁATNĄ 
prezentację
+48 22 578 84 00

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

8. Zestaw Airbag kierowcy (1 kpl.)

9. Osłona zabezpieczająca  
poszkodowanego (1 szt.)

10. Zestaw łańcuchów KSV 11 (1 kpl.)

11. Wspornik progowy (1 szt.)

12. Zestaw podkładów i klinów LSS 1 (1 kpl.)

13. Piła ręczna do cięcia 
szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

14. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

15. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

16. Mata narzędziowa (1 szt.)

HIT
CENOWY



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

8 URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

1.  Nożyco-rozpieracz SC 358 E2 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siła cięcia: 492 kN
 Minimalna odległość rozpierania: 368 mm
 Minimalna siła rozpierania: 38 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 1 500 kN
 Stopień ochrony urządzenia: IP 54
 Ostrza wykonane w technologii kutej
 Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 18,8 kg

2.  Akumulator Li-ion (1 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
 Napięcie: 25,2 V
 Pojemność: 5 Ah
 Brak pamięci (możliwość doładowywania)
 Stopień ochrony: IP 54

3.  Zasilacz sieciowy (1 szt.)
 Napięcie: 230 V/50 Hz
 Długość: 5 m

4.  Ładowarka (1 szt.)
  Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

5.  Mata narzędziowa (1 szt.)

1.  Nożyco-rozpieracz SC 358 eWXT (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siła cięcia: 492 kN
 Minimalna odległość rozpierania: 368 mm
 Minimalna siła rozpierania: 38 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 1 500 kN
 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
  Ostrza wykonane w technologii kutej
  Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2.  Akumulator Li-ion (1 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
 Napięcie: 25,2 V
 Pojemność: 9 Ah
 Brak pamięci (możliwość doładowywania)
  Możliwość montażu akumulatora pod wodą
 Stopień ochrony: IP 68
  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające 
nocą montaż akumulatora do urządzenia

3.  Zasilacz sieciowy (1 szt.)
 Napięcie: 230 V/50 Hz
 Długość: 5 m

4.  Ładowarka (1 szt.)
 Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

5.  Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW I e2 ZESTAW I eWXT49 490,00 zł z VAT 54 490,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

    Końcówki 
do wyważania 
drzwi do kombi  
SC 358 (do eWXT)

    Końcówki 
do wyważania 
drzwi do kombi  
SC 358 (do e2)

    Dodatkowy  
akumulator 9 Ah Li-ion 
do wody słodkiej  
(do eWXT/e3)

    Dodatkowy  
akumulator  
5 Ah Li-ion  
(do e2)

AKCESORIAAKCESORIA

4 874,00 zł z VAT4 874,00 zł z VAT

5 150,00 zł z VAT3 146,00 zł z VAT



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

9URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

1.  Nożyco-rozpieracz SC 358 E3 (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Siła cięcia: 492 kN
  Minimalna odległość rozpierania: 368 mm
  Minimalna siła rozpierania: 38 kN
  Maksymalna siła rozpierania: 1 500 kN
  Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą 
na głębokości do 3 m

  Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
  Inteligentne rozpoznanie akumulatora 
  Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy urządzenia 
(otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, 
temperatury urządzenia

  Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
  Ostrza wykonane w technologii kutej
  Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2.  Akumulator Li-ion (1 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
  Napięcie: 25,2 V
  Pojemność: 9 Ah
  Brak pamięci (możliwość doładowywania)
  Możliwość montażu akumulatora pod wodą
  Stopień ochrony: IP 68
  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające 
nocą montaż akumulatora do urządzenia

3.  Zasilacz sieciowy (1 szt.)
  Napięcie: 230 V/50 Hz
  Długość: 5 m

4.  Ładowarka (1 szt.)
  Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

5.  Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW I e3 58 490,00 zł z VAT

    Dodatkowy  
akumulator 9 Ah Li-ion 
do wody słonej  
(do e3)

AKCESORIA

5 799,00 zł z VAT

    Końcówki 
do wyważania 
drzwi do kombi  
 SC 358 (do e3)

4 874,00 zł z VAT

    Dodatkowy  
akumulator 9 Ah Li-ion 
do wody słodkiej  
(do eWXT/e3)

5 150,00 zł z VAT



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

10 URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

1.  Nożyce hydrauliczne S 377 e2 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siła cięcia: 650 kN
  Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
 Maksymalne rozwarcie ostrzy: 206 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 54
 Ostrza wykonane w technologii kutej
 Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20,2 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 333 e2 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalne rozwarcie ramion: 600 mm
 Minimalna siła rozpierania: 42 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
 Siła zgniatania: 144 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów  
w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Stopień ochrony urządzenia: IP 54
 Waga urządzenia z akumulatorem: 18,3 kg

3.  Akumulator Li-ion (2 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
 Napięcie: 25,2 V
 Pojemność: 5 Ah
 Brak pamięci (możliwość doładowywania)
 Stopień ochrony: IP 54

4.  Zasilacz sieciowy (1 szt.)
 Napięcie: 230 V/50 Hz
 Długość: 5 m

5.  Ładowarka (1 szt.)
 Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

6.  Mata narzędziowa (1 szt.)

1.  Nożyce hydrauliczne S 378 eWXT (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Siła cięcia: 760 kN
  Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
  Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
  Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Ostrza wykonane w technologii kutej
  Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 333 eWXT (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Minimalne rozwarcie ramion: 600 mm
  Minimalna siła rozpierania: 42 kN
  Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
  Siła zgniatania: 144 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe  
otwory bez konieczności ściągania końcówek

  Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
  Waga urządzenia z akumulatorem: 18,7 kg

3.  Akumulator Li-ion (2 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
  Napięcie: 25,2 V
  Pojemność: 9 Ah
  Brak pamięci (możliwość doładowywania)
  Możliwość montażu akumulatora pod wodą
  Stopień ochrony: IP 68
  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające  
nocą montaż akumulatora do urządzenia

4.  Zasilacz sieciowy (1 szt.)
  Napięcie: 230 V/50 Hz
  Długość: 5 m

5.  Ładowarka (1 szt.)
  Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

6.  Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW II e2 ZESTAW II eWXT81 490,00 zł z VAT 89 990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

AKCESORIA

2 628,00 zł z VAT

    Dodatkowa ładowarka samochodowa 
lub sieciowa (do e2)



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

11URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

1.  Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siła cięcia: 760 kN
 Minimalne rozwarcie ostrzy wg. PN-EN 13204: 180 mm
 Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
  Inteligentne rozpoznanie akumulatora 
 Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy 
(otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, 
temperatury urządzenia

  Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
 Ostrza wykonane w technologii kutej
 Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 333 e3 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalne rozwarcie ramion: 600 mm
 Minimalna siła rozpierania: 42 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
 Siła zgniatania: 144 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe 
otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
  Inteligentne rozpoznanie akumulatora
 Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, 
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia

  Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
  Waga urządzenia z akumulatorem: 18,7 kg

3.  Akumulator Li-ion – (2 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
  Napięcie: 25,2 V
  Pojemność: 9 Ah
  Brak pamięci (możliwość doładowywania)
  Możliwość montażu akumulatora pod wodą
  Stopień ochrony: IP 68
  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej 
ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

4.  Zasilacz sieciowy (1 szt.)
  Napięcie: 230 V/50 Hz
  Długość: 5 m

5.  Ładowarka (1 szt.)
  Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

6.  Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW II e3 96 990,00 zł z VAT

    Ładowarka samochodowa lub 
sieciowa (do eWXT/e3)

AKCESORIA

    Łańcuchy KSV 11  
(do SP 333 e2/eWXT/e3)

4 380,00 zł z VAT

2 868,00 zł z VAT



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

12 URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

1.  Nożyce hydrauliczne S 377 e2 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siła cięcia: 650 kN
  Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
 Maksymalne rozwarcie ostrzy: 206 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 54
 Ostrza wykonane w technologii kutej
 Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20,2 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 555 e2 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
 Minimalna siła rozpierania: 52 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
 Siła zgniatania: 115 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów  
w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Stopień ochrony urządzenia: IP 54
 Waga urządzenia z akumulatorem: 21,1 kg

3.  Akumulator Li-ion (3 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
 Napięcie: 25,2 V
 Pojemność: 5 Ah
 Brak pamięci (możliwość doładowywania)
 Stopień ochrony: IP 54

4.  Zasilacz sieciowy (1 szt.) 
 Napięcie: 230 V/50 Hz
 Długość: 5 m

5.  Ładowarka (2 szt.)
 Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

6.  Mata narzędziowa (1 szt.)

1.  Nożyce hydrauliczne S 378 eWXT (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Siła cięcia: 760 kN
  Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
  Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
  Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Ostrza wykonane w technologii kutej
  Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 555 eWXT (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
 Minimalna siła rozpierania: 52 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
 Siła zgniatania: 115 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe  
otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
 Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

3.  Akumulator Li-ion (3 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
  Napięcie: 25,2 V
  Pojemność: 9 Ah
  Brak pamięci (możliwość doładowywania)
  Możliwość montażu akumulatora pod wodą
  Stopień ochrony: IP 68
  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające 
nocą montaż akumulatora do urządzenia

4.  Zasilacz sieciowy (1 szt.)
  Napięcie: 230 V/50 Hz
  Długość: 5 m

5.  Ładowarka (2 szt.)
  Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

6.  Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW III e2 ZESTAW III eWXT88 990,00 zł z VAT 98 990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

AKCESORIA

2 628,00 zł z VAT

    Dodatkowa ładowarka samochodowa 
lub sieciowa (do e2)



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

13URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

1.  Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siła cięcia: 760 kN
 Minimalne rozwarcie ostrzy wg. PN-EN 13204: 180 mm
 Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
  Inteligentne rozpoznanie akumulatora 
 Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy 
(otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, 
temperatury urządzenia

  Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
 Ostrza wykonane w technologii kutej
 Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
 Minimalna siła rozpierania: 52 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
 Siła zgniatania: 115 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe 
otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
  Inteligentne rozpoznanie akumulatora
 Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie,  
zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy,  
temperatury urządzenia

  Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
  Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

3.  Akumulator Li-ion (3 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
  Napięcie: 25,2 V
  Pojemność: 9 Ah
  Brak pamięci (możliwość doładowywania)
  Możliwość montażu akumulatora pod wodą
  Stopień ochrony: IP 68
  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej  
ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

4.  Zasilacz sieciowy (1 szt.)
  Napięcie: 230 V/50 Hz
  Długość: 5 m

5.  Ładowarka (2 szt.)
  Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

6.  Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW III e3 101 990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

    Ładowarka samochodowa lub 
sieciowa (do eWXT/e3)

AKCESORIA

    Łańcuchy KSV 11  
(do SP 555 e2/eWXT/e3)

4 380,00 zł z VAT

2 868,00 zł z VAT



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

14 URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

1.  Nożyce hydrauliczne S 788 e2 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siła cięcia: 1 101 kN
 Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 200 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 54
 Ostrza wykonane w technologii kutej
 Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 23,7 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 555 e2 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
 Minimalna siła rozpierania: 52 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
 Siła zgniatania: 115 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe  
otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Stopień ochrony urządzenia: IP 54
 Waga urządzenia z akumulatorem: 21,1 kg

3.  Rozpieracz kolumnowy R 422 e2 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 50 MPa
 Długość w stanie złożonym: 750 mm
 Długość w stanie rozłożonym: 1 501 mm
 1 tłok – siła: 127 kN; skok: 387 mm
 2 tłok – siła: 60 kN; skok: 363 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 54
 Waga urządzenia z akumulatorem: 21,9 kg

4.  Akumulator Li-ion (5 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
 Napięcie: 25,2 V
 Pojemność: 5 Ah
 Brak pamięci (możliwość doładowywania)
 Stopień ochrony: IP 54

5.  Zasilacz sieciowy (1 szt.) 
 Napięcie: 230 V/50 Hz
 Długość: 5 m

6.  Ładowarka (2 szt.)
 Sieciowa 230 V lub samochodowa 12 -24 V

7.  Mata narzędziowa (1 szt.)

1.  Nożyce hydrauliczne S 789 eWXT (1 szt.)
  Ciśnienie robocze: 70 MPa
  Siła cięcia: 1 101 kN
  Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 205 mm
  Maksymalne rozwarcie ostrzy: 205 mm
  Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Ostrza wykonane w technologii kutej
  Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 24 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 555 eWXT (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
 Minimalna siła rozpierania: 52 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
 Siła zgniatania: 115 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory 
bez konieczności ściągania końcówek

 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
 Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

3.  Rozpieracz kolumnowy R 522 eWXT (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 50 MPa
 Długość w stanie złożonym: 627 mm
 Długość w stanie rozłożonym: 1 503 mm
 1 tłok – siła: 127 kN; skok: 451 mm
 2 tłok – siła: 60 kN; skok: 425 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
 Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Waga urządzenia z akumulatorem: 21,9 kg

4.  Akumulator Li-ion (5 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
  Napięcie: 25,2 V
  Pojemność: 9 Ah
  Brak pamięci (możliwość doładowywania)
  Możliwość montażu akumulatora pod wodą
  Stopień ochrony: IP 68
  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą 
montaż akumulatora do urządzenia

5.  Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz (1 szt.)

6.  Ładowarka 230 V lub 12-24 V (2 szt.)

7.  Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW IV e2 ZESTAW IV eWXT131 990,00 zł z VAT 139 990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

15URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

1.  Nożyce hydrauliczne S 789 e3 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Siła cięcia: 1 101 kN
 Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 205 mm
 Maksymalne rozwarcie ostrzy: 205 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
  Inteligentne rozpoznanie akumulatora 
 Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy 
(otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, 
temperatury urządzenia

  Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
 Ostrza wykonane w technologii kutej
 Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 24 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 70 MPa
 Klasyfikacja wg PN-EN 13204: AS 52/730 – 21,5
 Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
 Minimalna siła rozpierania: 52 kN
 Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
 Siła zgniatania: 115 kN
  Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe 
otwory bez konieczności ściągania końcówek

 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
  Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
  Inteligentne rozpoznanie akumulatora
 Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, 
zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, 
temperatury urządzenia

  Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
  Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

3. Rozpieracz kolumnowy R 522 e3 (1 szt.)
 Ciśnienie robocze: 50 MPa
 Długość w stanie złożonym: 627 mm
 Długość w stanie rozłożonym: 1 503 mm
 1 tłok – siła: 127 kN; skok: 451 mm
 2 tłok – siła: 60 kN; skok: 425 mm
 Stopień ochrony urządzenia: IP 58
 Praca pod wodą na głębokości do 3 m
 Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
 Inteligentne rozpoznanie akumulatora 
 Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  Wskaźniki: prędkości pracy narzędzia, statusu pracy 
(otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, 
temperatury urządzenia

 Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy 
 Waga urządzenia z akumulatorem: 21,9 kg

4.  Akumulator Li-ion (5 szt.)
  Linia: Profesjonalna dedykowana  
pod narzędzia ratownicze

  Napięcie: 25,2 V
  Pojemność: 9 Ah
  Brak pamięci (możliwość doładowywania)
  Możliwość montażu akumulatora pod wodą
  Stopień ochrony: IP 68
  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej  
ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

5.  Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz (1 szt.)

6.  Ładowarka 230 V lub 12-24 V (2 szt.)

7.  Mata narzędziowa (1 szt.)

ZESTAW IV e3
PRODUKT OBJĘTY 

DOTACJĄ KSRG

149 990,00 zł z VAT



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

16 URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

Nożyce do 
cięcia pedałów  
i prętów

Rozpieranie 
karoserii 
samochodów

Wyważanie drzwi, 
podnoszenie ciężkich 
elementów

ROZPIERACZ

34 990,00 zł z VAT

NOŻYCE HYDRAULICZNE
StrongArm E 100

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

NOŻYCE PODNOŚNIK WYWAŻARKA

AKCESORIA DODATKOWE

    Plecak transportowy z miejscem  
na końcówki do wyważania drzwi

   Waliza transportowa

    Ładowarka  
samochodowa 12V-24 V

   Latarka taktyczna

   Pas noszakowy

Ultra lekkie,  
wszechstronne  
narzędzie 

HIT
CENOWY



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

17URZĄDZENIA HYDRAULICZNE AKUMULATOROWE

 Klasyfikacja wg EN 13204 AC 145-D-12,6

 Maks. siła cięcia 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

 Maks. średnica przecinanych elementów Pręty do 22 mm, kłódki, łańcuchy do 10 mm

 Maks. siła podnoszenia Do 4 t

 Mocowanie na latarkę Szyna picatinny

 Wymiary z końcówkami kombi 794 × 195 × 210 mm

 Rodzaj zasilania Akumulator Li-on 25,2 V/ 3,9 Ah

 Waga z akumulatorem 12,8 kg

 Świadectwo CNBOP TAK

 Stopień ochrony IP 54

 Skład zestawu StrongArm (1 szt.)
końcówki kombi (2 szt.)
końcówki do wyważania (2 szt.)
ładowarka 230V (1 szt.)
akumulator (1 szt.)

DANE TECHNICZNE

Skład zestawu: wyważacz do drzwi 
(1 szt.), przecinacz pedałów (1 szt.),  
pompa ręczna z wężem(1 szt.),  
waliza (1 szt.)

 Siła cięcia: 75 kN (7,6 t)
 Rozwarcie ostrzy: 40 mm
 Siła rozpierania: 90 kN (9 t)
 Skok: 100 mm
 Waga: 17,1 kg

ZESTAWY DO WYWAŻANIA, CIĘCIA I ZACISKANIA

    Zestaw do cięcia pedałów LCS99

     Zestaw do wyważania drzwi   
i cięcia pedałów  HTS99/LCS99

     Zaciskacz  
hydrauliczny do rur

    Zestaw do wyważania drzwi HTS99

11 990,00 zł z VAT

16 990,00 zł z VAT

12 990,00 zł z VAT

2 690,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

18 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WSPORNIKI PROGOWE INNE

    Wspornik 
kątowy LRS-3

    Zestaw łańcuchów KSV11 
do rozpieraczy ramieniowych

    Zestaw końcówek do cylindrów 
rozpierających

    Końcówki do wyważania  
drzwi do kombi SC 358

    Wspornik 
kątowy WSP-K

    Wspornik 
płaski WSP-P

    Wspornik 
kątowy LRS-T

    Wspornik 
samozaciskający 
LRS-C

    Zestaw  
wsporników 
krzyżowych  
LX CLAW

3 050,00 zł z VAT

4 380,00 zł z VAT

5 790,00 zł z VAT

4 874,00 zł z VAT

1 295,00 zł z VAT

950,00 zł z VAT

3 650,00 zł z VAT

3 450,00 zł z VAT

4 950,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

19STABILIZACJA

STABILIZACJA

2 090,00 zł z VAT

1 790,00 zł z VAT

2 590,00 zł z VAT

6 550,00 zł z VAT

7 900,00 zł z VAT

    Zestaw 2 podpór  
aluminiowych  
FM UltraLIGHT w torbie

  Długość jednej podpory (regulowana): 1100-1850 mm
  Nośność: 1000 kg
  Długość pasa: 5 m
  Waga podpory: 7,78 kg

    System szybkiej stabilizacji SW-350 
(komplet 4 sztuki)

  Wysokość min: 90 mm 
  Wysokość max: 350 mm
  Przenoszone obciążenia: do 1000 kg
  Nośność mechanizmu i pasa: do 2500 kg

    Zestaw do stabilizacji B – LSS 1

  2 × podkład 230 × 230 × 25 mm
  2 × podkład 230 × 230 × 50 mm
  2 × podkład 230 × 230 × 75 mm 
  2 × klin 230 × 75 × 80 mm
  2 × klin 230 × 150 × 80 mm

    Zestaw drewna  
do stabilizacji pojazdów

  10 × klocki 100 × 100 mm × 600 mm
  4 × klocki 100 × 50 mm × 600 mm
  4 × kliny 100 × 100 mm × 500 mm, część płaska dł. 100 mm
  4 × kliny 100 × 50 mm × 500 mm, część płaska dł. 100 mm
  2 × płyta ze sklejki o wymiarach 600 × 600 mm, gr. 21 mm

  Wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej C16

    Zestaw do stabilizacji A – LSS 3

  2 × schodek z klinem
  2 × klin 230 × 75 × 80 mm

HIT
CENOWY

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

20 FIRE-MAX RESCUE SYSTEM

ZABEZPIECZENIA I OSŁONY

375,00 zł z VAT 375,00 zł z VAT

750,00 zł z VAT 37500 zł z VAT

750,00 zł z VAT 650,00 zł z VAT

1 190,00 zł z VAT 1 050,00 zł z VAT

375,00 zł z VAT 375,00 zł z VAT

    Airbag kierowcy 
350 – 390 mm  
w torbie

    Osłona osoby 
poszkodowanej

    Zestaw Airbag I 
 w torbie 
350 – 390 mm  – 1 szt. 
400 – 450 – 1 szt.

    Osłona przed 
odłamkami szkła

    Zestaw Airbag II 
 w torbie 
350 – 390 mm  – 1 szt. 
430 – 500 – 1 szt.

    Zestaw 6 osłon 
na ostre krawędzie 
w torbie

   Airbag pasażer
    Zestaw 

pokrowców 
ochronnych 
na słupki w torbie

    Osłona  
na przednią szybę

    Mata narzędziowa 
2,5 × 2 m

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

21URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE

  poduszka 1/9 – 2 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  zestaw naprawczy – 1 szt.
  torba transportowa – 1 szt.

  poduszka 1/6 – 2 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  zestaw naprawczy – 1 szt.
  torba transportowa – 1 szt.

  poduszka 1/23 – 2 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  zestaw naprawczy – 1 szt.
  torba transportowa – 1 szt.

  poduszka 1/13 – 2 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  zestaw naprawczy – 1 szt.
  torba transportowa – 1 szt.

1/6 1/9 1/13 1/23

Siła podnoszenia [t]: 3 4,5 6,5 11,3 

Maks. wys. podnoszenia [cm]: 54 70,8 7 123 

Wys. spoczynkowa [cm]: 3 3 3 3 

Wymiar średnica [cm]: 62,5 6 91 123 

Zapotrzeb. powietrza [l]: 328 677 1038 023

Waga [kg]: 5,8 8,8 11,3 20,05

PODUSZKI 
niskociśnieniowe 1 bar 

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

DANE TECHNICZNE – pojedyncza poduszka

25 950,00 zł z VAT

35 950,00 zł z VAT

33 250,00 zł z VAT

52 950,00 zł z VAT

ZESTAW 1/6 1 bar

ZESTAW 1/13  1 bar

ZESTAW 1/9  1 bar

ZESTAW 1/23  1 bar

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

22 URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE

PODUSZKI 
wysokociśnieniowe 8 bar

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

  poduszka V 12 (12 t) – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 5 m – 2 szt.

  poduszka V 18 (17,7 t) – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 5 m – 2 szt.

  poduszka V 24 (24 t) – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 10 m – 2 szt.

10 490,00 zł z VAT

11 490,00 zł z VAT

12 990,00 zł z VAT

ZESTAW I „BASIC” 8 bar

ZESTAW II „STANDARD” 8 bar

ZESTAW III „PREMIUM” 8 bar

3 950,00 zł z VAT

    Poduszka V 12 (12 t) – 8 bar

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

HIT
CENOWY

    Wąż napełniający 5 m – 8 bar

    Reduktor 200/300 bar

    Wąż napełniający 10 m – 8 bar

    Sterownik podwójny AirCu 8 bar

AKCESORIA

490,00 zł z VAT

1 650,00 zł z VAT 4 350,00 zł z VAT

890,00 zł z VAT

    Wąż z zaworem odcinającym  
0,3 m – 8 bar

650,00 zł z VAT

dostępne kolory: dostępne kolory: dostępne kolory:



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

23URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE

PODUSZKI 
wysokociśnieniowe 12 bar

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

  poduszka V 20 (20,2 t)– 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 10 m – 2 szt.

  poduszka V 26 (25,9 t) – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 10 m – 2 szt.

  poduszka V 35 (34,7 t) – 2 szt.
  reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
  sterownik podwójny Air CU – 1 szt.
  wąż napełniający 10 m – 2 szt.

12 490,00 zł z VAT

13 990,00 zł z VAT

15 990,00 zł z VAT

ZESTAW I „BASIC” 12 bar

ZESTAW II „STANDARD” 12 bar

ZESTAW III „PREMIUM” 12 bar

4 950,00 zł z VAT

    Poduszka V 20 (20,2 t) – 12 bar

HIT
CENOWY

    Wąż napełniający 5 m – 12 bar

    Reduktor 200/300 bar

    Wąż napełniający 10 m – 12 bar

    Sterownik podwójny AirCu 12 bar

AKCESORIA

490,00 zł z VAT

1 650,00 zł z VAT 4 350,00 zł z VAT

890,00 zł z VAT

    Wąż z zaworem odcinającym  
0,3 m – 12 bar

650,00 zł z VAT

dostępne kolory: dostępne kolory: dostępne kolory:



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

24 URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE

PODUSZKI  
wysokociśnieniowe 
wysokiego podnoszenia 
12 bar – poduszki łączone

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

Poduszki łączone, warstwowe C.Tec 
są najnowocześniejszym rozwiązaniem 
w sytuacji, kiedy należy podnieść duży ciężar 
na znaczną wysokość, czyli np. w sytuacji 
ratowania życia osób, które zostały uwięzione 
pod wielkogabarytowymi obiektami, gruzami 
zawalonego budynku, fragmentami skał 
lub pod pojazdem ciężarowym. 

Dzięki połączeniu poduszek za pomocą 
specjalnych talerzy uzyskuje się bardzo 
wysoki poziom stabilności, ciężar nie 
ześlizguje się z powierzchni poduszki, 
a specjalna nakładka gumowa zabezpiecza 
talerze mocujące przed uszkodzeniem. 
Połączenie poduszek następuje błyskawicznie 

przy pomocy złącza przypominającego 
złącze Storz, bez konieczności stosowania 
dodatkowych narzędzi specjalistycznych. 

  Wysoki poziom stabilności dzięki połączeniu 
poduszek talerzami mocującymi 

  Niepotrzebne dodatkowe stelaże  
wspierające

  Możliwość łączenia dwóch lub trzech poduszek 
(maksymalnie trzech), co pozwala dowolnie 
zwiększać wysokość podnoszenia 

  Dostępne są 3 modele, które umożliwiają 
uzyskanie 16 kombinacji łączenia o wysokości 
podnoszenia od 29,3 do 186,9 cm

  Zgodność z normą EN 13731
 Świadectwo dopuszczenia CNBOP

  Siła podnoszenia 30,1 t 74,7 t 171,8 t

  Maks. wysokość podnoszenia 29,3 cm 45,9 cm 69 cm

 Średnica 56,5 cm 89 cm 135 cm

  Zapotrzebowanie powietrza 420 l 1476 l 5048 l

 Waga, ok. 19,56 kg 34,12 kg 58,10 kg

VCB 30 C.TEC VCB 172 C.TECVCB 75 C.TEC

17 990,00 zł z VAT 44 990,00 zł z VAT27 990,00 zł z VAT

    Talerz do poduszek

    Nakładka gumowa VCB 30     Nakładka gumowa VCB 75     Nakładka gumowa VCB 172

    Wąż napełniający 5 m – 12 bar

    Reduktor 200/300 bar

    Wąż napełniający 10 m – 12 bar

    Sterownik podwójny AirCu 12 bar

AKCESORIA

2 290,00 zł z VAT

890,00 zł z VAT 1 090,00 zł z VAT 1 290,00 zł z VAT

490,00 zł z VAT

1 650,00 zł z VAT

650,00 zł z VAT

4 350,00 zł z VAT

890,00 zł z VAT

    Wąż z zaworem odcinającym  
0,3 m – 12 bar

dostępne 
kolory:

dostępne 
kolory: dostępne kolory:



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

25URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE

ZESTAW
PLECAKOWY 
szybkiej reakcji 

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

25 900,00 zł z VAT

1.  Mini poduszki hydrauliczne Vetter V 10 
(2 szt.) 

 Siła podnoszenia: 9,6 t
 Rozmiar: 37 × 37 cm
 Waga (około): 3,3 kg
  Wysokość spoczynkowa: 2,5 cm
  Wysokość podnoszenia: 20 cm
 Pojemność: 82,8 l 
  Możliwość układania 
poduszek na sobie: Tak

2. Sprężarka DeWalt DCC1054N-XY (1 kpl.)
 Rozmiar: 36 × 30 × 42 cm
 Waga (około): 12,9 kg
  Bateria: 54v Litowo-Jonowa, 2 sztuki w zestawie
  Ładowarka: Tak, dla jednej baterii 
(czas ładowania: 80 minut)

 Generowany hałas: 92 dB 
 Pojemność: Zbiornik 10 litrów
  złącza kompresora: złącze mosiężne
  Kompatybilne z innymi 8-barowymi urządzeniami 
Vettera: Tak

3. Plecak Vetter Carrying System (1 szt.)
 Rozmiar: 53 × 53 × 47 cm
 Waga (około): 4,7 kg
 Kolor: Czarny
 Materiał: Poliester
 Podkładka pod plecy / Pas biodrowy / Pas piersiowy
  Osłona przeciwdeszczowa

4. Akcesoria zasilające
 Długość: 2 × 5  m
 Kolor: 1 × żółty, 1 × czerwony
  Element kontrolny First: Przełącznik odcinający

Do tej pory nie było skutecznego sposobu 
na szybkie reagowanie i udzielanie pomocy 
poszkodowanym w strefie katastrof. Zestaw 
szybkiego reagowania Vetter, wyznacza 
nowe standardy działania – wystarczy założyć 
plecak włączyć kompresor i gotowe. W tym 
kompaktowym i wydajnym zestawie służby 
ratownicze znajdą wszystko, czego potrzebują 
podczas działań w katastrofach budowlanych, 
trzęsieniach ziemi, itp.

Pierwszy mobilny 
plecak do szybkiego 
reagowania 
i ratowania

NOWOŚĆ



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

26 MAGNETYCZNE PLASTRY USZCZELNIAJĄCE

www.neothane.com

PLASTRY I MATY 
uszczelniające

NOWOŚĆ

Unikalny, opatentowany, magnetyczny 
plaster, który jest niezwykle skuteczny 
w zatrzymywaniu niebezpiecznego 
wycieku.

MAGNASEAL 
gwarantuje 
niedościgniętą 
szybkość uszczelniania, 
pełne bezpieczeństwo 
oraz skuteczność.

PLASTER USZCZELNIAJĄCY
Wytrzymały, elastyczny, uretanowy 
plaster magnetyczny, który zatrzymuje 
wycieki pod ciśnieniem do 2 bar 
(20 H²O). Dostępny w 5 rozmiarach 
z uchwytami i paskami ułatwiającymi 
montaż. W zestawie znajduje się 
również pokrowiec na plaster.

MATA USZCZELNIAJĄCA
Elastyczna, ultra cienka, o wysokiej 
odporności chemicznej. Niezbędna 
do uszczelniania, np. studzienek 
kanalizacyjnych, deszczowych, itp.
Dostępna w 4 rozmiarach w opcji 
magnetycznej lub wersji bez magnesów.

2 990,00 zł z VAT

990,00 zł z VAT

9 490,00 zł z VAT

1 490,00 zł z VAT

12 490,00 zł z VAT

2 490,00 zł z VAT

16 990,00 zł z VAT

4 490,00 zł z VAT

24 490,00 zł z VAT

    Plaster uszczelniający 
20 × 20 cm 
Pokrowiec w zestawie

    Mata uszczelniająca 
20 × 20 cm 
Pokrowiec w zestawie

    Plaster uszczelniający 
30 × 30 cm 
Pokrowiec w zestawie

    Mata uszczelniająca 
30 × 30 cm 
Pokrowiec w zestawie

    Plaster uszczelniający 
45 × 45 cm 
Pokrowiec w zestawie

    Mata uszczelniająca 
60 × 60 cm 
Pokrowiec w zestawie

    Plaster uszczelniający 
60 × 60 cm 
Pokrowiec w zestawie

    Mata uszczelniająca 
91 × 91 cm 
Pokrowiec w zestawie

    Plaster uszczelniający 
91 × 91 cm 
Pokrowiec w zestawie



27SZKOLENIA

KIM JESTEŚMY:
Akademia FM to doświadczona kadra 
instruktorów na najwyższym europejskim 
poziomie. Działamy pod szyldem firmy 
Fire-Max, która od 1991 roku dostarcza 
i serwisuje specjalistyczny sprzęt ratowniczy 
dla straży pożarnej, wojska, policji oraz 
jednostek specjalnych. 
 

CO ROBIMY:
•  oferujemy profesjonalne warsztaty 

w zakresie ratownictwa technicznego
• działamy na terenie całej Polski
•  dostosowujemy skalę trudności warsztatów 

do poziomu zaawansowania uczestników

 
DLA KOGO:
Warsztaty skierowane są do członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
zaangażowanych w rozwój oraz  zwiększenie 
potencjału i możliwości jednostek OSP.
 

CEL WARSZTATÓW:
•  omówienie taktyki działań ratowniczych, 

przedstawienie możliwych wariantów 
ratownictwa zgodnie z najnowszymi 
trendami

•  instruktaż efektywnego wykorzystania 
sprzętu, w tym głównie narzędzi 
hydraulicznych,

•  motywowanie uczestników warsztatów do 
stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

 

ZAPEWNIAMY:
•  kadrę najbardziej  

doświadczonych instruktorów
•  profesjonalny sprzęt ratowniczy 

do przeprowadzenia warsztatów
• dyplom ukończenia warsztatu

KONTAKT:
tel.: +48 727 666 998
e-mail: akademia@firemax.pl

* ilość uczestników może być zwiększona, wówczas wymagany jest kolejny instruktor – wycena indywidualna

UWAGA: w cenę nie są wliczone wraki pojazdów oraz koszty wynajmu miejsca prowadzenia warsztatów

Pakiet
warsztatowy

Cena
netto

Stawka  
VAT

Cena
brutto

Max liczba 
uczestników*

Samochód osobowy na kołach 2 024,39 zł 23% 2 490 zł 10 osób

Samochód osobowy na boku 2 430,89 zł 23% 2 990 zł 10 osób

Samochód osobowy na dachu 2 430,89 zł 23% 2 990 zł 10 osób



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

28 GASZENIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

SYSTEM  
EIS Vetter NOWOŚĆ

Służby ratownicze, służby holownicze i warsztaty 
stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi 
z efektywnym i bezpiecznym chłodzeniem, 
zabezpieczeniem i przechowywaniem palących 
się pojazdów elektrycznych z akumulatorami 
litowo-jonowymi.  

Według „Standardowych Zasad Postępowania 
z samochodami o napędzie elektrycznym” 
w przypadku zapalenia się baterii niezbędne jest 
posiadanie na miejscu większej ilości środków 
gaśniczych niż w przypadku pożaru pojazdów 
z napędem spalinowym.   

Głównym problemem jest konieczność 
chłodzenia baterii z użyciem bardzo dużej 
ilości wody w czasie nawet do 20 godzin. 
 
Nawet po ugaszeniu, czyli zlikwidowaniu oznak palenia 
temperatura baterii jest na tyle wysoka, że w każdej 
chwili może nastąpić ponowny samozapłon.  

Problem dużego zużycia wody i konieczności 
chłodzenia baterii w bardzo długim czasie rozwiązuje 
system EIS dostarczany przez Vetter.  
Zastosowanie EIS ogranicza się do wykonania trzech 
prostych czynności:
  W pierwszej kolejności należy ugasić pożar pojazdu.
  Podłożyć system EIS z pasami transportowymi pod 
ugaszonym pojazdem, zamocować pasy napinające 
(są elementem zestawu) i doprowadzić wodę do 
wnętrza wykorzystując przeznaczone do tego 
przyłącze zamontowane na poziomie szyb auta.

  Gdy woda całkowicie zakryje akumulator, 
samochód można podnieść, przetransportować 
i zeskładować (cały czas zabezpieczony 
systemem EIS) do momentu, aż nastąpi całkowite 
wychłodzenie akumulatorów.

NAPEŁNIANIE

38 900,00 zł z VAT

Mobilny, lekki,
kompaktowy  
i oszczędny 
system do chłodzenia  
i zabezpieczenia  
samochodów 
elektrycznych
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29GASZENIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

PODNOSZENIE

TRANSPORT

 Rozmiar 500 × 250 × 120 cm

 Wymiary transportowe 84 × 52 × 44 cm

 Przybliżona waga 46 kg

 Liczba osób do obsługi 3

 Materiał Tkanina poliestrowa z powłoką PCV  
z obu stron (zgodnie z DIN EN 12641-2)

 Pasy napinające czarne pasy napinające (10 szt.),  
żółte pasy napinające (4 szt.) 

  2 pasy transportowe (nie są 
elementem zestawu) 

Dla bezpiecznego transportu zaleca  
się 2 pasy transportowe 

  2 poduszki podnoszące 
Vetter (nie są elementem 
zestawu) 

Do bezpiecznego zamocowania  
EIS zaleca się dodatkowo użycie  
2 poduszek podnoszących

DANE TECHNICZNE

  PASY TRANSPORTOWE:  Służą do 
podniesienia pojazdu w celu 
odtransportowania go (pasy 
nie są elementem zestawu).

  AUTOMATYCZNE PASY 
NAPINAJĄCE (10 SZTUK, KOLOR 
CZARNY): Zabezpieczanie 
pojazdu w systemie EIS. Pasy 
napinające są mocowane, 
następnie przeciągane 
w kilku punktach wzdłuż 
dłuższego boku i nad dachem 
samochodu. 

   PASY NAPINAJĄCE  
(4 SZTUKI, KOLOR ŻÓŁTY):  
Służą do skutecznego 
zabezpieczenia systemu 
EIS na samochodzie. 

1. ZAŁADOWANIE NA LAWETĘ:   
Bezpieczne zamocowanie 
na lawecie. 
2. PODŁĄCZENIE WĘŻA:  
Do złącza Storz 52 mm 
przyłączany jest wąż 
doprowadzający wodę do 
systemu EIS. 
3. NAPEŁNIENIE SYSTEMU WODĄ:   
Sprawdzić poziom wody 
w systemie EIS.

PŁACHTA NA PŁONĄCE  
SAMOCHODY LEADER STOP

6 990,00 zł z VAT

  Płachta na samochody Leader Stop 
o powierzchni aż 48 m² pozwalająca  
na szybkie odcięcie tlenu od palącego 
się pojazdu. 

  Świetnie sprawdza się w garażach 
podziemnych, parkingach, zakładach 
produkujących pojazdy jak 
i podczas akcji gaśniczych.

  Nie wymaga żadnych konserwacji 
oraz przeglądów.

UWAGA: 
cena nie obejmuje szafki

NOWOŚĆ
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30 WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

WENTYLATORY 
oddymiające

Czy wiesz, że LEADER to najczęściej używane 
wentylatory strażackie na świecie? Nowoczesna 
technologia oferuje strażakom niedoścignioną 
skuteczność we wszystkich scenariuszach 
oddymiania. 

Stała wydajność  
od 2 do 6 metrów
Wentylatory LEADER można ustawić 
daleko od otworu wentylacyjnego – 
są tak samo skuteczne w odległości  
od 2 do 6 m od otworu. 

Skoncentrowany  
strumień powietrza
Wydajność wentylatorów LEADER 
opiera się na silnie skoncentrowanym 
kształcie strumienia, emitowanego 
z dużą prędkością. Potężny 
strumień ma owalny wydłużony 
kształt, co optymalizuje ilość 
powietrza wpadającego do otworu 
i minimalizuje straty po jego 
obu stronach.

Łatwa regulacja  
kąta wentylacji 
Po podniesieniu uchwytu 
wentylatory LEADER automatycznie 
przyjmują optymalny kąt wentylacyjny 
+10°. Precyzyjna regulacja kąta wentylacji 
i swoboda odsunięcia urządzenia 
pozwala na skuteczną wentylację 
w ustawieniu np. przed schodami 
lub otworów znajdujących się wysoko. 
Ujemny kąt do -10° pozwala na 
wentylację w dół - bardzo praktyczne 
podczas gaszenia pożaru np. w piwnicy.

Więcej przestrzeni  
dla strażaków
Duża swoboda ustawienia wentylatorów 
LEADER sprawia, że strażacy zyskują 

znacznie więcej miejsca na komunikację  
i prowadzenie działań gaśniczych.

Wydajność większa do 20%

Pozwala to na stosowanie mniejszych 
i lżejszych wentylatorów w większości 
akcji, co oznacza m.in. więcej miejsca 
w samochodzie. 

Wykorzystując specjalne przystawki, 
wentylator LEADER szybko wytworzy 
duże ilości piany lekkiej lub mgły 
wodnej. Rękaw nadmuchowy ułatwi 
zarządzanie strumieniem, a wąż 
do odprowadzania spalin zadba 
o środowisko.

Zaprojektowany przez 
LEADER układ grilla, łopatek 
i osłony turbiny umożliwia znacznie 
większy przepływ powietrza 
i wydajność wyższą nawet o 20%! 
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31WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE – SPALINOWE

10 590,00 zł z VATMT 225 NEO

MT 236 NEO

EASY 2000

 Wydajność 41 950 m³/h

 Moc silnika 4,8 KM

 Silnik HONDA GX160, 4-suwowy

 Średnica wentylatora 420 mm

 Czas pracy (max prędkość): 1 h 40 min

 Wymiary dł. × wys. × gł. 550 × 568 × 436 mm

 Waga 26,8 kg

 Rodzaj wentylacji PPV

 Wydajność 52 550 m³/h

 Wydajność wg AMCA 240 33 660 m³/h

 Średnica wentylatora 420 mm

 Silnik HONDA GX160, 4-suwowy, 4,8 KM

 Czas pracy (max prędkość) 2 h 10 min

 Wymiary dł. × wys. × gł. 550 × 560 × 490 mm

 Waga 39,6 kg

 Regulacja kąta wentylacji od - 10° do + 20°

  Przystawka do ujemnego kąta 
nachylenia

tak, zintegrowana

 Rodzaj wentylacji PPV

 Wydajność 220 000 m3/h

 Średnica wentylatora 885 mm

 Czas pracy 3 h 05 min

 Wymiary od 1205 mm × 1250 mm × 1060 mm

 Waga 158 kg

 Regulacja kąta wentylacji TAK

 Rodzaj wentylacji PPV

akcesoria:

    Rękaw 
nadmuchowy 5 m 

akcesoria:

    Rękaw 
nadmuchowy 5 m 

2 990,00 zł z VAT

2 990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

14 990,00 zł z VAT

od 115 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 
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32 WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE – AKUMULATOROWE

B 215-LI BATFAN  3 LI + E-FAN

 Wydajność: 27 930 m³/h
 Wydajność wg AMCA 240: 17 400 m³/h
 Średnica wentylatora: 420 mm
  Silnik: 800 W
 Zasilanie: akumulator
  Czas ładowania akumulatora:  
75 min 100%

 Czas pracy na 1 ładowaniu: do 35 min
  Wymiary dł. × wys. × gł.: 
550 × 525 × 485 mm

 Waga: ok. 22 kg
  Kąt ustawienia wentylacji:  
od -10° do +20°

 Rodzaj wentylacji: PPV
 Stopień ochrony: IP55

 Wydajność: 29 270 m³/h
 Wydajność wg AMCA 240: 18 600 m³/h
 Średnica wentylatora: 420 mm
  Silnik: 600 W z regulacją  
prędkości obrotów

  Zasilanie: samoładujący akumulator 
Li-ion / elektryczne 1-fazowe  
220V – 50/60 Hz

  Czas ładowania akumulatora:  
3 h 100% / 1 h 40 min 80%

  Czas pracy na 1 ładowaniu: 50 min 
prędkość maksymalna /  
3 h 30 min przy 60%  

  Wymiary dł. × wys. × gł.:  
540 × 530 × 270 mm

 Waga: ok. 24 kg
  Kąt ustawienia wentylacji:  
od -90° do +65°

  Rodzaj wentylacji: PPV, 
nadmuchowo-wyciągowy

 Stopień ochrony: IP66

 Wydajność: 35 050 m³/h
 Wydajność wg AMCA 240: 18 500 m³/h 
 Średnica wentylatora: 460 mm
  Silnik: 650 W z regulacją prędkości 
obrotów

  Zasilanie: akumulator Li-ion / 
elektryczne 1-fazowe 220 V 50-60 Hz

  Czas ładowania akumulatora: 4 h 100% 
/ 3 h 15 min 90%

  Czas pracy na 1 ładowaniu: 70 min 100% 
(5 h przy 50%)

  Wymiary dł. × wys. × gł.: 
581 × 660 × 280 mm

 Waga: ok. 23,6 kg 
  Kąt ustawienia wentylacji: 
od -12° do +25°

 Rodzaj wentylacji: PPV
 Stopień ochrony: IP65

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

UWAGA: cena nie obejmuje  
akumulatora i ładowarki

UWAGA: cena nie obejmuje 
akumulatora

UWAGA: cena nie obejmuje  
akumulatora i ładowarki

    Rękaw 5 m PCV     Rękaw 5 m PCV    Rękaw 5 m PCV

AKCESORIA AKCESORIA

AKCESORIA

4 000,00 zł z VAT 6 000,00 zł z VAT

5 000,00 zł z VAT

1 000,00 zł z VAT 2 000,00 zł z VAT

1 500,00 zł z VAT

 2 990,00 zł z VAT  2 990,00 zł z VAT  2 990,00 zł z VAT

    Akumulator  
Li-ion 5 Ah 82 V

    Akumulator  
Li-ion 17,5 Ah 48 V

    Akumulator  
Li-ion 12,5 Ah 
42 V

     Ładowarka 
akumulatorowa 

     Ładowarka 
akumulatorowa      Dodatkowa 

ładowarka 
akumulatorowa 
(szybkoładująca) 

20 000,00 zł z VAT 25 000,00 zł z VAT 29 000,00 zł z VAT
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33KAMERY TERMOWIZYJNE

TAKTYCZNA KAMERA  
termowizyjna Leader TIC

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

 Duży wyświetlacz – aż 4‘’ LCD
 Wysoka rozdzielczość sensora 384 × 288
 Szeroki zakres temperatur
 Długi czas pracy
  Intuicyjna nawigacja za pomocą dużych 
przycisków!

W zestawie:  

   kamera TIC 

   uchwyt (demontowalna rączka) 

   akumulatory 

   ładowarka 

   walizka 

   pasek na szyję

TRYB INWERSJI TRYB PEŁNEGO  
KOLORU

TRYB POSZUKIWAWCZY TRYB POŻARNICZYTRYB POSZUKIWANIA 
ZIMNA

27 490,00 zł z VAT 32 490,00 zł z VAT

GWARANCJA:

AKCESORIA  
(OPCJONALNIE):

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

 transmisja bezprzewodowa
 osłona termiczna
  retraktor
  zestaw zapasowych akumulatorów
 stacja ładująca
  ładowarka  
samochodowa  
12/24V

KAMERA TIC 4.1 KAMERA TIC 4.3

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

 Wyświetlacz 4 ‘’ LCD

 Rozdzielczość sensora 384 × 288

 Zakres temperatur od – 40 °C do + 1150 °C

 Czas pracy > 8 h bez funkcji nagrywania
> 6 h bez włączonego nagrywania
> 5 h z włączonym nagrywaniem

 Ilość cykli ładowań 5 000 cykli

 Częstotliwość 60 Hz

 Czas uruchomienia < 5 sekund

 Stopień ochrony obudowy IP 67

  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

 Uwagi Możliwość indywidualnej konfiguracji

TIC 4.1 TIC 4.3
 Interfejs użytkownika 1 przycisk 3 przyciski

 Tryb pracy pożarniczy
poszukiwawczy

pożarniczy
poszukiwawczy
wyszukiwania zimna
pełnego koloru
inwersji

 Zoom brak 2× 4×

 Zdjęcia opcja opcja

 Video opcja opcja

 Laser brak opcja

 Transmisja bezprzewodowa opcja opcja
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34 KAMERY TERMOWIZYJNE

DEDYKOWANA  
DLA STRAŻAKÓW
Jedyna tego typu profesjonalna, 
osobista kamera termowizyjna 
z zaawansowanym oprogramowaniem 
dedykowanym dla straży pożarnej. 
Zaprojektowana i wyprodukowana 
w Santa Barbara w Kalifornii (USA).

SZEROKI ZAKRES  
POMIARU TEMPERATURY
Zakres pomiaru temperatury  
od -20 do +550 st.C.

 
WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ 
SENSORA 320 × 240  
Wysokiej klasy sensor 
mikrobolometryczny 320 × 240 
(76 800 pixeli) wykonany z tlenku 
wanadu (VOx), zalecanego przy 

działaniach pożarniczych ze względu 
na skuteczne tłumienie szumów.

3 TRYBY PRACY
Praca w 3 trybach kolorystycznych: 
pełnego koloru, poszukiwawczy 
i inspekcyjny (popożarowy). Szerokie, 
32-stopniowe pole widzenia, zakres 
detekcji do 548 m.

OSOBISTA KAMERA 
termowizyjna FirePRO X

3 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 
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35KAMERY TERMOWIZYJNE

  Rozdzielczość sensora 320 × 240

  Zakres pomiaru temperatury -20°C do 550°C

  Pole widzenia 32°

  Zakres detekcji od 30 cm do 548 m

  Częstotliwość odświeżania >15 Hz

  Stopień ochrony IP 67

  Latarka LED 300 lumenów

  Wyświetlacz 2,4” kolorowy

  Sensor mikrobolometryczny z tlenku wanadu (VOx)

  Czułość termiczna <70 mK

  Czas pracy 3,5 h

  Interfejs użytkownika 3 przyciski

  Wbudowana pamięć wewnętrzna 4 GB (>4000 zdjęć)

  Tryby pracy tryb pożarniczy 
tryb pełnego koloru 
tryb inspekcyjny (popożarowy)

  Ładowarka gniazdo magnetyczne

LEKKA I ŁATWA W OBSŁUDZE 
Bardzo lekka kamera, która może być 
stale pod ręką zawieszona na ubraniu. 
Swobodna obsługa w rękawicach. 
Płaska obudowa ułatwia obrazowanie 
miejsc trudnodostępnych, wytrzyma 
też upadek z 2 m.

NATYCHMIASTOWA  
GOTOWOŚĆ DO PRACY
Uruchamia się w czasie poniżej 
10 sekund i od razu gotowa 
jest do pełnego działania. 

DODATKOWO LATARKA 
Mocna latarka LED (300 lumenów) 
z funkcją światła pulsacyjnego 
(migania) ułatwi rozpoznanie, 
pomoże też odszukać ratownika 
np. w sytuacji zagrożenia jego życia.

DANE TECHNICZNE

ZESTAW

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00 AKCESORIA DODATKOWE

179,00 zł z VAT

179,00 zł z VAT

    Stacja 
dokująca

    Pokrowiec

    Retraktor

    Zestaw 4 kamer 
FirePRO X 
ze stacją dokującą

16 900,00 zł z VAT

2 000,00 zł z VAT
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36 DEKONTAMINACJA

Liczne badania na świecie dowiodły, że strażacy 
są dwukrotnie bardziej narażeni na śmierć 
z powodu raka niż reszta społeczeństwa. 
W odróżnieniu od innych profesji, gdzie skala 
towarzyszącego ryzyka jest przewidywalna, 
zawodowi strażaka, obok wielu bezpośrednich 
niebezpieczeństw wynikających ze specyfiki 
działań ratowniczych, towarzyszy ryzyko 
oddziaływania niebezpiecznych substancji 
także długo po zakończeniu akcji. Dzieje 
się tak z powodu przenikania skażeń 
z zanieczyszczonej odzieży przez skórę. 

Podczas akcji ratowniczych zanieczyszczenia 
osadzają się w środkach ochrony indywidualnej 
strażaków i jeśli nie zostaną usunięte, strażak 
dalej narażony jest na ich silne działanie 
toksyczne. Konwencjonalne metody prania, 
w tym powszechne stosowane pranie 
wodne, mogą zmniejszyć stężenie substancji 
niebezpiecznych, ale nie penetrują w pełni 
struktury warstwowej strażackich ŚOI. 
Dlatego też nie usuwają z nich szczególnie 
najbardziej niebezpiecznych policyklicznych 
węglowodorów aromatycznych – WWA!

Technologia pełnej dekontaminacji stosowana 
przez Decontex wykorzystuje ciekły dwutlenek 
węgla do czyszczenia odzieży ochronnej, butów, 
rękawic hełmów i kominiarek. Podczas procesu 
o nazwie Deco2Fire usuwane są wszystkie 

zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne oraz 
szczególne takie jak azbest i metale ciężkie. 
W procesie nie stosuje się wody ani szkodliwych 
chemikaliów. Jest to także technologia bez 
wtórnego strumienia odpadów. LCO2 ma 
wyjątkowe właściwości czyszczące, bo niezwykle 
wydajny charakter niepolarnej cieczy i głębokość 
wnikania gazu są tutaj połączone w jedną 
metodę. Rezultatem jest niezwykle skuteczna 
metoda czyszczenia, która nie przyczynia się 
do degradacji materiału tekstylnego i chroni 
środowisko. Jest to idealna technika do 
czyszczenia tekstyliów technicznych, z jakich 
zbudowane są ŚOI strażaka. Badania wykazały, 
że pranie w  LCO2 jest „zabójcze” dla brudu 
i innych niepożądanych substancji, ale jest bardzo 
delikatne dla tkanin. Odzież nie ulega zmianom 
wymiarowym, nie występuje zjawisko 
blaknięcia kolorów, nie uszkadzane są powłoki 
odblaskowe i wykończenia. 

Technologia Decontex jest obecnie 
jedyną technologią na rynku europejskim, 
pozwalającą osiągnąć dozwolony poziom 
zanieczyszczeń chemicznych odzieży, określony 
w Rozporządzeniu (UE) Nr 1907/2006 REACH 
i STANDARDZIE 100 firmy OEKO-TEX®. Nasza 
dezynfekcja jest równie skuteczna (dezynfekcja 
wysokiego poziomu) bo usuwa wszystkie 
drobnoustroje ze współczynnikiem redukcji 
na poziomie 10 do potęgi 6 tj. w 99,9999%.

DEKONTAMINACJA

STRAŻAKU – chroń swoje zdrowie! 
 

KOMENDANCIE i DOWÓDCO – zapewnij swoim strażakom 
najbardziej skuteczną metodę dekontaminacji swoich 

środków ochrony indywidualnej.

dekontaminacja

KONTAMINACJA
ODZIEŻY

STANDARDOWY 
PROCES PRANIA

DEKONTAMINACJA 
LCO2
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AUTORYZOWANY 
PARTNER HANDLOWY

„Bo zdrowie to  
nie wydatek, 
to inwestycja” 
Adrianna Sobol  
Psychoonkolog, Psychoterapeta  
i członek Zarządu Fundacji OnkoCafe

Przeprowadzamy  
dekontaminację:  
– chemiczną 
– biologiczną
–  szczególnych 

zanieczyszczeń  
(azbest, metale ciężkie)

Cena :
  Ubranie ochronne  
(kurtka + spodnie): 399 zł brutto

  Rękawice strażackie (para): 81 zł brutto
  Buty (para): 298 zł brutto
  Kominiarka strażacka: 35 zł brutto
  Hełm strażacki (z ochroną  
karku): 314 zł brutto

www.decontex.pl

Usługę Dekontaminacji 
Środków Ochrony 

Indywidualnej możesz 
zamówić w każdym 

oddziale Fire-Max w Polsce.
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    zestaw aerozoli  
do modułu wybuchu  
aerozolu, 12 szt.

    moduł SILNIK ELEKTRYCZNY, 
do symulacji pożarów silników 
elektrycznych

    moduł WYBUCH OLEJU, 
do symulacji pożaru  
oleju w połączeniu  
z wodą (wybuch)

    moduł KOSZ, do symulacji 
pożarów koszy na śmieci 
(do instalacji poza adapterem 
potrzebny jest moduł ekran płaski)

    moduł MISA, do symulacji pożarów 
tłuszczów (do instalacji poza 
adapterem potrzebny jest moduł 
ekran płaski i moduł kosz)

    moduł EKRAN PŁASKI  
do symulacji pożarów ekranów 
komputerowych, monitorów, TV

    moduł SKRZYNKA 
ROZDZIELCZA, moduł ekran płaski 
z drzwiami i wyjmowanym kluczem, 
do symulacji pożarów elektryki 
i skrzynek rozdzielczych 

    moduł WYBUCH AEROZOLU 
do symulacji wybuchu puszek 
z aerozolem

TRENAŻER 
ogniowy GF 42

TRENAŻER 
ogniowy Aeros 2

 Powierzchnia ognia: 0,42 m2

 Wysokość płomienia: do 1,2 m 
 Bez użycia wody 
 Elastyczny wąż doprowadzający gaz, dł. 6 m
  Przewodowy pilot do zapalania i kontroli ognia, 
ognioodporny kabel dł. 6 m

  Zasilanie: przemysłowa butla gazowa bez 
ogranicznika przepływu lub domowa butla gazowa 
z ogranicznikiem przepływu 

8 490,00 zł z VAT 17 690vv z VAT

1 990,00 zł z VAT

3 850,00 zł z VAT

5 590,00 zł z VAT

1 99000 zł z VAT

390,00 zł z VAT

3 690,00 zł z VAT

1 250,00 zł z VAT

 1 890,00 zł z VAT

 Powierzchnia ognia: 0,5 m² 
 Wysokość płomienia: do 1,5 m 
 Duży zasobnik wody, poj. 35 l 
  Wąż doprowadzający gaz z zaworem redukującym, dł. 6 m
  Przewodowy pilot do zapalania i kontroli ognia, 
ognioodporny kabel, dł. 6 m

  Podwinięte nogi ułatwiają opróżnienie zasobnika wody 
  Zasilanie: przemysłowa butla gazowa  
bez ogranicznika przepływu 

AKCESORIA

    ADAPTER PODSTAWOWY* 
* do urządzeń: Aeros 2, GF 42

1 790,00 zł z VAT

niezbędny do instalacji  
poszczególnych modułów
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1.  Strażacka kamera termowizyjna  
Seek Thermal FirePRO 

2.  Podręcznik omawiający 14 najczęściej 
występujących zagrożeń

3.  Pendrive USB z materiałami 
dydaktycznymi w wersji elektronicznej

4.  Gaśnica domowa do grup pożarów ABF

5.   Gaśnica samochodowa typ GP 1 z BC/MP

6.  Koc gaśniczy  

7.  Czujka dymu

8.  Czujnik tlenku węgla

9.  Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa

10.  Waliza transportowa

ZESTAW  
dydaktyczny

4 490,00 zł z VAT

Podstawowe – w zakresie obsługi 
drabin dla operatorów drabin 
(bezpłatne)

Rozszerzone – dla operatorów 
drabin, program zgodny 
z wytycznymi KSRG (płatne)

Podstawowe – w zakresie 
obsługi sprzętu i narzędzi

Szkolenia FIRE-MAX gwarantują 
najwyższą jakość i wyznaczają 
nowe standardy na rynku 
polskim. Kształcenie specjalistów 
jest priorytetowym celem 
naszych szkoleniowców. 
To właśnie dynamiczny 
rozwój nowoczesnych rozwiązań 
technik stał się bezpośrednim 
impulsem do wprowadzenia 
specjalistycznych szkoleń.

Profesjonalne doradztwo 
i obsługa serwisowa urządzeń 
wymaga nieustannego 
doskonalenia umiejętności 
współpracujących z nami 
fachowców. Potrzeba 
przekazywania aktualnej 
wiedzy była i nadal pozostaje  
szczególnie ważna.

NASZE
DOŚWIADCZENIE:

Ponad 30 lat
na rynku

Setki 
projektów 

szkoleniowych

Tysiące
przeszkolonych 

osób

SZKOLENIA OPERATORÓW DRABIN
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40 ELEKTRONARZĘDZIA

NARZĘDZIA 
akumulatorowe

1 560,87 zł z VAT

3 403,03 zł z VAT

2 028,27 zł z VAT

4 033,17 zł z VAT

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA M18 FUEL

PIŁA SZABLASTA AKUMULATOROWA  
SAWZALL™ M18 FUEL

SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ  
Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM 
M18 FUEL

PILARKA DO DREWNA (DŁUGOŚĆ PROWADNICY 30 CM) M18 FUEL

  Wyższa wydajność mocy  
pod obciążeniem – niezrównany  
moment obrotowy 135 Nm

  Ekstremalnie kompaktowy design – 175 mm długości – 
umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach

  Nowy uchwyt wiertarski – zwiększona siła zacisku wiertła
  Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany 
i zbudowany przez MILWAUKEE® do wymagających zadań 
pod dużym obciążeniem

W zastawie: M18 FSZ,  
brzeszczot (× 10, 2 rodzaje),  
M18 B5 akumulator (× 2), M12 – 18 FC ładowarka, walizka 

  Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia do 5 razy 
dłuższą żywotność silnika i do 30% szybsze cięcie

  Opatentowany system ochrony przekładni zębatej wydłuża 
żywotność przekładni i silnika poprzez pochłanianie  
gwałtownych zmian obciążenia spowodowanych nagłym 
zablokowaniem się brzeszczotu

  Płaska konstrukcja głowicy – umożliwia użytkownikowi 
pracę pod ostrymi kątami do 42°

  Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
  System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy 
w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy 
poziom ochrony użytkownika

  Włącznik typu łopatkowego z funkcją blokady 
zapobiega automatycznemu uruchomieniu

 W zastawie: M18 HB12 akumulator, M12-18 FC ładowarka

  Urządzenie zapewnia większą wydajność niż piły spalinowe 
w przypadku najbardziej wymagających zastosowań

  Dostarcza moc, która pozwala na wykonanie 150 cięć 
drewna sosnowego o wymiarach 100 mm × 100 mm  
na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

  Krótsza prowadnica 30 cm pozwala na pracę  
w ograniczonej przestrzeni

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

AKCESORIA

    M18™ HIGH OUTPUT™  
NRG PACK

    Wiertło stopniowe

    Tarcza do cięcia metalu 
Contractor 125X1 – 50szt

    Zestaw bitów

2 028,27 zł z VAT

502,46 zł z VAT

313,50 zł z VAT

150,31 zł z VAT

UWAGA: cena nie zawiera  
akumulatora i ładowarki

UWAGA: cena nie zawiera  
akumulatora i ładowarki
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13 208,72 zł z VAT 23 368,77 zł z VAT
PIŁA DO CIĘCIA  
STALI I BETONU  
350 mm MX FUEL™

PRZENOŚNY  
ZESTAW OŚWIETLENIOWY  
MX FUEL™

W zestawie: MXF XC406 akumulator (× 2), MXF C 
ładowarka (× 1), tarcza (× 2) 

  Pierwsza na świecie akumulatorowa przecinarka 
o pełnym zakresie cięcia tarczą o średnicy 
350 mm zapewnia odpowiednią moc do cięcia 
betonu zbrojonego

  Szybkie rozpoczęcie (3 sekundy) i zakończenie 
pracy. Wyeliminowana konieczność 
przygotowania mieszanki benzyny i oleju 
do zasilania silnika maszyny spalinowej

  Eliminuje bóle głowy z powodu wdychania 
oparów benzyny: może być stosowany 
w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na 
zerową emisję spalin

  Wydajność porównywalna z urządzeniem 
spalinowym z maksymalną prędkością 
bez obciążenia 5 370 obr/min i maksymalną 
głębokością cięcia 125 mm

  Pracuje ciszej niż inne przecinarki spalinowe, 
ma niski poziom wibracji silnika i dobrze 
wyważony ciężar

W zastawie: MXF XC406 akumulator, 
wbudowana ładowarka  

  Strumień światła TRUEVIEW™ 
o wysokiej intensywności i mocy 
aż do 27 000 lumenów przy zasilaniu 
sieciowym i aż do 20 000 lumenów 
przy zasilaniu akumulatorowym

  Możliwość regulacji głowic lampy 
w wielu kierunkach pozwalając 
przy tym użytkownikowi 
na nakierowanie światła 
na wybrane miejsce

  Niska waga urządzenia – tylko 
48 kg, które posiada dwa duże koła 
przystosowane do każdego terenu 
zapewniające łatwy transport lampy 
nawet przez mokry i nierówny teren 
budowy przy minimalnym wysiłku

  Dzięki zastosowaniu masztu 
z napędem silnikowym, maszt 
oświetleniowy można ustawić 
w czasie krótszym niż 10 sekund. 
Maszt jest wysuwany do 3,10 metra 
i może wytrzymać obciążenie 
wiatru o prędkości do 55 km/h

  Aby wytrzymać najcięższe warunki 
na najtrudniejszych placach 
budowy, maszt oświetleniowy 
MX FUEL™ został wyposażony 
w trwałe, wysokoudarowe soczewki 
z poliwęglanu, które zapewniają 
doskonałą odporność na uderzenia

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

www.milwaukee.pl
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42 SPRĘŻARKI POWIETRZNE

SPRĘŻARKI  
spalinowe i elektryczne

12 990,00 zł z VAT

43 500,00 zł z VAT

43 950,00 zł z VAT

COMPAT 100 EM

ERGO 315 ET

MARK 3 SILENT 315 ET

 Jednostka napędowa Elektryczny 1- fazowy 230V-50 Hz

 Wydajność 100 l/min

 Ciśnienie napełniania 232/330 bar

 Czas ładowania butli 6 l. 0-300 bar ok. 20 min

 Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 575 × 504 × 380 mm

 Waga 48 kg

 Jednostka napędowa Elektryczny 3-fazowy 400V- 50 Hz

 Wydajność 315 l/min

 Ciśnienie napełniania 232/300-330 bar

 Czas ładowania butli 6 l. 0-300 bar ok. 5 min 40 s

 Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 1120 × 770 × 630 mm

 Waga 152 kg

 Jednostka napędowa Elektryczny 3- fazowy 400V- 50 Hz

 Wydajność 315 l/min

 Ciśnienie napełniania 232/300-330 bar

 Czas ładowania butli 6 l. 0-300 bar ok. 7 min 40 s

 Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 1030 × 910 × 730 mm

 Waga 168 kg

CIEKAWOSTKA: Pierwszy na świecie kompresor 
do napełniania butli nurkowych został 
skonstruowany w 1954 roku przez Claudio Coltri.
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43SPRĘŻARKI POWIETRZNE

Obecnie Coltri to najbardziej rozpoznawalna marka 
w zakresie sprężania powietrza i gazów technicznych. Zajmuje 
aż 30% światowego rynku, a komponenty pochodzące 
z fabryki Aerotecnica Coltri® można znaleźć w większości 
sprężarek na świecie. 

Oferta obejmuje wygodne sprężarki przenośne i duże, 
stacjonarne stacje napełniające, z pełną i podstawową 
automatyką, w bardzo szerokim zakresie wydajności dla 
nurków, straży pożarnej, przemysłu. Wszystkie urządzenia 
są projektowane i produkowane w fabryce Aerotecnica 
Coltri® w najwyższych standardach jakości, m.in. UNI EN ISO 
9001:2008 oraz IQNet, dzięki czemu są niezawodne a powietrze 
oddechowe spełnia najwyższe normy czystości.

długość 2 m

długość 10 m

    Panel napełniający 300 bar  
(4 wyjścia 300 bar, 1 manometr)

    Adapter ciśnienia 300/200 bar  
do zaworu butlowego

    Wąż napełniający

    Panel napełniający 232 i 300 bar 
(2 wyjścia 232 bar, 2 wyjścia 300 bar, 2 manometry)

    Bank powietrza 
Air Bank – stacja do 
przechowywania 
powietrza i azotu, 
pojemność 2 × 50 l, 
ciśnienie 360 bar

37 500,00 zł z VAT

86 99000 zł z VAT

ERGO 315 SH

OPEN HD 650 ET

 Jednostka napędowa Benzynowy HONDA GX 270

 Wydajność 285 l/min

 Ciśnienie napełniania 232/300-330 bar

 Czas ładowania butli 6 l. 0-300 bar ok 6 min 20 s

 Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 1220 × 770 × 630 mm

 Waga 121 kg

 Jednostka napędowa Silnik elektryczny trójfazowy

 Wydajność 650 l/min

 Ciśnienie napełniania 232/330-420 bar

 Czas ładowania butli 6 l. 0-300 bar ok. 2 min 45 s

 Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 910 × 1530 × 1050 mm

 Waga 365 kg

AKCESORIA

5 250,00 zł z VAT

550,00 zł z VAT

270,00 zł z VAT

790,00 zł z VAT

7 150,00 zł z VAT

11 490,00 zł z VAT
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44 URZĄDZENIA GAŚNICZE

  Lanca gaśnicza, długość 600 mm 800 mm 1000 mm

  Długość z głowicą Atak 930 mm 1130 mm 1330 mm

  Ciśnienie robocze do 5-8 bar do 5-8 bar do 5-8 bar

  Wydajność 70-250 l/min 70-250 l/min 70-250 l/min

  Waga lancy 5 kg 5,5 kg 6 kg

  Młot 24” 36” 36”

MK II 35-600 MK II 35-800 MK II 35-1000

  Wydajność (regulowana): 100 – 200 – 300 – 400 l/min
  Rodzaje strumienia: zwarty, rozproszony, parasol 
ochronny (max 160°)

  Ciśnienie robocze: 6 bar
  Funkcja płukania: Tak, zanieczyszczenia o Ø do 6 mm
  Wymiary: 296 × 111 × 254 mm
  Turbinka: Tak
  Waga: ok. 2,2 kg

  Przepływ wody: 60 l/min
  Ciśnienie robocze: 3 – 10 bar
  Zasięg rzutu piany: 3 - 6 m
  Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy: 10 l
  Środek pianotwórczy: 1%, 3%, 6%
  Waga: 3,55 kg 
  Wymiary: 630 × 365 × 185 mm
  Złącze: Storz C (52 mm) lub Storz D (25 mm)

PRĄDOWNICA  
PWT Turbo-Master AWG

LANCA GAŚNICZA z młotem

PRZENOŚNE
urządzenie pianowe UPRIM 

1 890,00 zł z VAT 3 990,00 zł z VAT

3 125,00 zł z VAT 3 235,00 zł z VAT 3 350,00 zł z VAT

KULTOWA
PRĄDNICA
TURBO

    Przedłużka do lancy 
800 mm, waga 2,5 kg

    Głowica Atak 
wydajność  
160 l/min

    Głowica Słoma i Trociny 
wydajność  
250 l/min

    Głowica Obrona 
wydajność  
140 l/min

    Głowica Torf i Las 
wydajność  
250 l/min

AKCESORIA

700,00 zł z VAT 520,00 zł z VAT

520,00 zł z VAT
520,00 zł z VAT 600,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 
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45URZĄDZENIA GAŚNICZE

159 000,00 zł z VAT

99 990,00 zł z VAT

SYSTEM GAŚNICZO-TNĄCY 
CUT LANCA CL-240P

Niezbędne zasilenie  
w media z samochodu:
 Elektryka min 12V DC, 55Ah.
 Woda grawitacyjnie, przepływ >50 l/min

Pompa wodna:
 Wydajność 38–42 l/min, ciśnienie 200 bar.

Napęd:
 silnik Briggs Stratton, 31 HP, 3600 rpm.

Zbiornik na proszek cierny:
  Może być zamontowany w pojeździe 
lub na ramie nośnej.

  Pojemność zbiornika: 10 l  
– starcza na 4 min cięcia.

  Waga pełny zbiornik: 67 kg  
proszek suchy / 90 kg mokry.

Wąż szybkiego natarcia 
na zwijadle elektrycznym:
  Wąż jednokanałowy ½”  
– transportuje wodę i proszek cierny.

  Długość: 80 m (opcjonalnie można  
przedłużyć do 300 m).

  Zwijadło elektryczne 12V DC, waga 
ze zwijadłem: 78 kg

Lanca z dyszą gaśniczo-tnącą:
  Zawiera wspornik gwiaździsty  
do stabilizacji pozycji.

  Specjalne zęby zabezpieczają parcie 
wsteczne.

  Długość lancy: 1320 mm  
Maksymalna waga: 6,8 kg

WYPRZEDAŻ
OSTATNIE 2 SZTUKI

Prądownica pistoletowa 
z wytwornicą piany:
  Własny zbiornik na środek 
pianotwórczy (<1,5% mieszaniny środka 
pianotwórczego klasy A)

  Ciśnienie: 80 – 100 bar.  
Maksymalna waga: 6,8 kg

System kontroli i sterowania:
  Bezprzewodowe – pilot zainstalowany 
w lancy tnącej.

  Awaryjnie – analogowy system kontroli 
z panelu sterowania.

Zbiornik wody:
Pojemność zbiornika: min 300 l

Wydajność: Penetracja na wylot Prędkość cięcia

  Miękka stal 3 mm ~40 mm/min 5-10 s

  Miękka stal 10 mm ~100 mm/min 30-40 s

nowa cena



* Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.
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  Wydajność maksymalna 1200 dm³/min 1200 dm³/min

  Wydajność nominalna (przy 2 bar) 459 dm³/min 568 dm³/min

  Maksymalny zasięg zrzutu wody 30 m 30 m

  Wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody 30 m słupa wody

  Minimalna głębokość ssania 15 mm 15 mm

  Nasada tłoczna 75 75

  Silnik Honda GXV 160 Briggs&Stratton seria 850

  Moc 3,2 kW 3,3 kW 

  Zużycie paliwa, ok. 1,28 l 1,3 l

  Pojemność zbiornika, ok. 2,3 l 4,5 l

  Czas pracy na pełnym zbiorniku ok. 1,4 h ok. 3,5 h

  Waga, ok. 29 kg 27,3 kg

NIAGARA 2

NIAGARA 2

NIAGARA 3 MAX

NIAGARA 3 MAX

URZĄDZENIA pomocnicze

MOTOPOMPY NIAGARA

5 090,00 zł z VAT6 150,00 zł z VAT

Legendarna, niezatapialna motopompa do 
przepompowywania i wpompowywania wody, doskonała 
do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych bez 
potrzeby budowania stanowiska wodnego. 

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG

PRODUKT OBJĘTY 
DOTACJĄ KSRG 

umów się na
BEZPŁATNĄ 

prezentację
+48 22 578 84 00

Czy wiesz, że halligan to 
oryginalna nazwa tego 
najbardziej uniwersalnego 
narzędzia strażackiego? 
HALLIGAN BAR został 
wymyślony przez strażaków 
z Nowego Yorku i nazwany 
tak na cześć pierwszego 
zastępcy szefa FDNY, Hugh 
Halligana, w 1948 roku.

1 190,00 zł z VAT 449,00 zł z VAT

2 490,00 zł z VAT

1 390,00 zł z VAT 479 ,00 zł z VAT 795 ,00 zł z VAT

    HALLIGAN BAR 36” 
(91 cm)

    Młot 24” 
(61 cm)

    Bosak teleskopowy 
dielektryczny

    HALLIGAN BAR 42” 
(106 cm)

    Młot 36”  
(91 cm)

    Topór 36” 
(91 cm)

HIT
CENOWY
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Specjalistyczny sprzęt hydrauliczny 
i pneumatyczny wymaga 
systematycznych przeglądów 
konserwacyjnych, aby zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno dla 
użytkowników urządzeń, jak 
i osób ratowanych.

W związku z tym stworzyliśmy 
sprawną i efektywną strukturę 
serwisową w Polsce, w pięciu 
oddziałach. Podział na punkty 
serwisowe obejmujące zasięgiem 
cały kraj ma na celu przede wszystkim 
dostosowanie do potrzeb naszych 
Klientów. Każdy z serwisantów 
odpowiada za kontakty i pracę na 
wyznaczonym terenie. Zawsze zależy 
nam nie tylko na jakości, ale również 
na szybkości świadczonych usług.

Wszystkie oddziały posiadają 
warsztat serwisowy wyposażony 

w profesjonalne, dostępne wyłącznie 
u producenta przyrządy, a pracownicy 
przechodzą systematyczne szkolenia 
w kraju i za granicą, potwierdzone 
odpowiednimi certyfikatami. Dzięki 
temu dysponują aktualną wiedzą 
nas temat sprzętu ratowniczego 
i sposobów posługiwania się nim. 
Każdy punkt serwisowy działa 
według standaryzowanych procedur, 
co daje gwarancję, że bez względu 
na miejsce usługi serwisowe 
realizowane są na światowym 
poziomie, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa, 
wymogami producentów oraz 
indywidualnymi potrzebami 
kontrahentów. A lokalizacja „blisko 
Klienta” gwarantuje krótki czas 
reakcji na zgłoszenie serwisowe, 
co zapewnia sprawną komunikację 
i niesie ze sobą konkretne 
oszczędności.

SERWIS NARZĘDZI 
I SPRZĘTU 

RATOWNICZEGO 
prowadzony przez 

5 oddziałów w całej Polsce

SERWIS DRABIN
specjalna dedykowana 

grupa serwisowa

SERWIS 
PRZEMYSŁOWY

serwis urządzeń 
technicznych dla 
użytkowników

(zakres: kolejnictwo, 
branża tramwajowa, 

wojsko i zakłady 
przemysłowe)

DOŚWIADCZENI 
SPECJALIŚCI

PROFESJONALNY 
SERWIS Fire-Max

Praca strażaków-ratowników wiąże się z odpowiedzialnością, 
zaangażowaniem i dużym niebezpieczeństwem w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego sprzęt musi 
być zawsze najlepszy, niezawodny i skuteczny. 

Serwis Fire-Max ma jeden cel – pomóc 
dbać o narzędzia ratownicze tak, aby 
były gotowe do akcji w każdej chwili.
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Oddział Południe
(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

SERWIS

WWW.FIREMAX.PL

pomorskie

zachodnipomorskie

lubuskie

mazowieckie

wielkopolskie 

warmińsko-mazurskie

dolnośląskie 

opolskie 

śląskie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

podlaskie

lubelskie

podkarpackie

małopolskie

świętokrzyskie

SERWIS FIRE-MAX 
ODDZIAŁ POŁUDNIE

FIRE-MAX 
ODDZIAŁ POŁUDNIE 
ul. Betleja 2 
35-303 Rzeszów

SPRZEDAŻ
tel. +48 17 862 83 35
tel. +48 691 398 998
fax +48 17 862 63 37
poludnie@firemax.pl

tel. + 48 781 888 998
tel. + 48 727 519 001




