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SPRZĘT RATOWNICTWA TECHNICZEGO



Zestaw LSH 4

Ciśnienie robocze dla zestawu wynosi 70 MPa. Zestaw składa się z: przecinacza, pompy ręcznej LH 1/0,5, przewodu
hydraulicznego 2 m ze złączem skręcanym oraz metalowej skrzynki o wymiarach: 410 x 280 x 125 mm.
Przecinacz jest lekki, ma niewielkie rozmiary i dużą siłę cięcia. Przeznaczony jest do cięcia np.: stalowych elementów,
przewodów i lin. Jest to urządzenie jednostronnego działania ze sprężyną powrotną. Z powodów bezpieczeństwa należy używać
go wyłącznie z pompami ręcznymi LUKAS. Zasilanie go agregatem hydraulicznym jest niedozwolone. 

DANE TECHNICZNE:
 SIŁA CIĘCIA 75 KN - 7,5 TONY
 CIŚNIENIE ROBOCZE -700 Bar
 ROZWARCIE OSTRZY - 30mm
 Waga – 8,8 kg



PODUSZKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Poduszki wysokociśnieniowe Vetter znajdują zastosowanie podczas akcji ratowniczych, gdzie zachodzi konieczność
uniesienia ciężkich przedmiotów. Poduszki wysokociśnieniowe charakteryzują się dużą siłą podnoszenia (maksymalnie 68 t) i do
zastosowania wymagają szczeliny o wysokości jedynie 3 cm. Jako zbrojenie wewnętrzne stosowana jest mata kevlarowa lub
stalowa. Strażacy chętniej sięgają po poduszki zbrojone kevlarem ze względu na ich zdecydowanie niższą wagę i większą
elastyczność.

DANE TECHNICZNE:

                                                      Typ – V 18                                   Typ – V 24
         Maksymalna siła podnoszenia (kg)                        17.700                                           24.000
         Maksymalna wysokość podnoszenia (cm)               27,0                                                       30,6
         Rozmiar (cm)                                                             47x52                                             52x62
         Wysokość poduszki opróżnionej (cm)                         2,5                                                         2,5
         Pojemność nominalna (l)                                             21,7                                              32,9
         Zapotrzebowanie powietrza przy 8 bar (l)                  195,3                                              296,1
         Maksymalne ciśnienie robocze (bar)                          8                                                            8
         Ciężar (kg)
         - kevlar                                                                         62,5                                                       55,5
         - stal                                                                             54,7                                                        65,0
         Ciśnienie rozerwania (bar)
         - kevlar                                                                         5,8                                                          7,3                            
         - stal                                                                              8,5                                                         12,0



POMPA LUKAS GS-6R

POMPY HYDRAULICZNE SERIA 6

Najodpowiedniejsze pompy dla wyspecjalizowanych jednostek ratowniczych, przeznaczone do pracy z dwoma narzędziami
jednocześnie lub naprzemiennie.

DANE TECHNICZNE: 

Silnik benzynowy, 4 suwowy 2,6kW.
Wydajność:   
-niskie ciśnienie  - 2 x 2,65 l/min
-wysokie ciśnienie - 2 x 0,82 l/min
-Pojemność oleju -  5 - 7,5 l
-Użytkowa pojemność oleju - 3,8 – 6,3 l
-Wymiary dł x szer x wys - 488x440x478
-Typ ramy -  DIN
-Waga - 38,4 kg



ROZPIERACZ KOLUMNOWY - LTR 12/575     

DANE TECHNICZNE:

   Wysuw całkowity - 575 mm
   Skok tłoka: 
    - Tłok 1 - 295 mm
    - Tłok 2 - 280 mm
   Siła rozpierania:
    - Tłok 1 - 240 kN
    - Tłok 2 - 120 kN
   Długość urządzenia rozłożonego - 1055 mm
   Zapotrzebowanie oleju -  1410 cm3
   Wymiary urządzenia rozłożonego (dł x szer x wys) -  480 x 112 x 211 mm
   Waga - 16,7 kg



ROZPIERACZ - LSP 40 EN

Dzięki swojej wszechstronności jest odpowiedni dla wszystkich jednostek ratowniczych. 
Posiada opatentowane, wielofunkcyjne końcówki do rozpierania, korowania, ciągnięcia i ściskania.

DANE TECHNICZNE:     

Siła rozpierania przy nasadzie ramion - 230 kN
Siła rozpierania (25 mm od wierzchołków ramion) - 42,7 kN
Szerokość rozwarcia - 720 mm
Siła ciągnięcia - 46 kN
Długość ciągnięcia - 622 mm
Siła ściskania (z końcówkami ściskającymi) - 110 kN
Zapotrzebowanie oleju - 243 cm3
Waga - 19,6 kg
Wymiary: (dł x szer x wys) - 790 x 299x 180 mm



N  OŻYCE   LS 511 EN  

Nożyce są narzędziami hydraulicznymi zaprojektowanymi do wszystkich prac ratowniczych związanych z wypadkami,
katastrofami komunikacyjnymi a przede wszystkim drogowymi, podczas których można uwalniać uwięzione osoby po przecięciu
słupków okiennych i drzwiowych, zawiasów, metalowych listew, itp. 

Narzędzia te sprawdzają się również doskonale podczas przecinania prętów zbrojeniowych, rur, kabli, profili, itp.
Nożyce można ponadto stosować w dziedzinach czysto przemysłowych i usługowych. Narzędzia mogą być zasilane z pomp
spalinowych, elektrycznych lub ręcznych (np. w strefach zagrożonych wybuchem). Możliwa jest praca również pod wodą na
głębokości do 40 m.

DANE TECHNICZNE:

 Siła cięcia -  950 kN (95 ton)
 Siła cięcia przy ciśnieniu 700 bar - 1075 kN (107,5 tony)
 Szerokość rozwarcia - 132 mm
 Waga - 18,8 kg
 Średnica materiału ciętego – 41 mm

 



MININOŻYCE HMC 8 U

Charakterystyka:

• 4 modele 
• lekkie, zwarta budowa
• tną pedały w samochodach, koła kierownicy itp. 
• łatwo i szybko usuwają przeszkody 
• przydatne w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach 
 
DANE TECHNICZNE:

• Ciśnienie robocze – 720 bar/72 Mpa
• Max siła cięcia – 78,5 kN / 8 ton
• Max rozwarcie ostrzy - 40 mm
• Max fi stali zbrojonej – 16 mm
• Zdolność cięcia pasów stalowych - 35x4 mm
• Pojemność oleju – 43 cm3
• Waga – 3 kg



WYWAŻACZ DO DRZWI HDO 100

Charakterystyka:

• otwiera każde drzwi otwierające się do wewnątrz, niezależnie od zamków, łańcuchów lub blokad w kilka sekund 
   wysoka siła rozpierania i wypychania 
• standardowo dostarczany z końcówką wężową

DANE TECHNICZNE:

• układ hydrauliczny o jednokierunkowym działaniu - tak
• siła 100 kN - (4.8 t)
• rozpieracz - powrót sprężynowy
• długość wypychania - 130 mm 
• waga -  narzędzia gotowego do pracy - 6,6 kg



POMPA RĘCZNA HTW 1800 BU

Charakterystyka:

• zwarta, mocna, lekka 
• mocowana na drewnianej podstawie 
• budowa ułatwia konserwację 
• wszystkie pompy posiadają bagnet do pomiaru poziomu oleju 

DANE TECHNICZNE:

• Ciśnienie robocze – 720 bar
• Maksymalna siła nacisku – 36 kg
• Poziom oleju - 1800 cm3
• Pompa  - dwustopniowa
• Wydajność 1 stopniu na skok – do 45 bar – 28 cm3
• Wydajność 2 stopniu na skok – do 720 bar – 2,3 cm3
• Waga – 11,5 kg
• Wymiary (dł x szer x wys) - 775 X 240 X 236 mm



NARZĘDZIA RĘCZNE HCT 4120

Charakterystyka:

• Dźwignia może się obracać w każdym kierunku, uniwersalne w każdej sytuacji, mniej zmian ustawienia narzędzia,    
  efektywniejsza praca

 DANE TECHNICZNE:

• ciśnienie robocze - 720 bar
• rozpieranie - 268 mm
• maks. siła rozpierania - 200 kN / 24 t
• siła rozpierania - 25 mm - 36 kN/3,7t
• siła ciągnięcia - 61,2 kN / 6,2t
• siła cięcia - 248,3 kN / 25,3t
• rozwarcie ostrzy - 191 mm
• siła ściskania - 46 kN/4,7
• maks. nacisk na dźwignię - 250 N
• waga - 10,8 kg
• wymiary (dł x szer x wys) - 695 x 205 x 170 mm



ROZPIERACZ SP 4260

Ciężki rozpieracz ramionowy do ratownictwa drogowego i technicznego o bardzo dużym rozwarciu ramion z bogatą gamą
akcesoriów. 

DANE TECHNICZNE:

• system dwuwężowy 
• maks. ciśnienie robocze - 720 bar
• maks. rozparcie - 833  mm 
• maks. siła rozpierania przy otwartych ramionach - 269 kN / 27,4 t 
• min. siła rozpierania przy zamkniętych ramionach - ( 25 mm od końcówek ) 60 kN / 6.1 t
• maks. siła ściskania - 83 kN/8.5 t
• maks. długość ciągniecia - 638 mm 
• maks. siła ciągniecia - 104 kN / 10.6 t
• waga narzędzia gotowego do pracy - 25 kg 
• wymiary (dł x szer x wys) - 918x316x224 mm
• pojemność oleju (efektywna) - 245 cm3  



NOŻYCE CU 4035 GP

Nożyce ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami ogólnego przeznaczenia GP docięcia różnorodnych materiałów i
kształtowników stalowych. Charakteryzują się dużym rozwarciem ostrzy. Posiadają unikalne rozwiązania technologiczne
poprawiające skuteczność cięcia i komfort pracy dla ratownika 

DANE TECHNICZNE:

• maks. ciśnienie robocze - 720 bar  
• maks. rozwarcie ostrzy - 237 mm
• maks. siła cięcia w zagłębieniu - 380 kN / 38.8 t  
• maks. siła rozpierania na zewnętrznym ząbkowaniu ostrza - 120kN / 12.2 t 
• waga narzędzia gotowego do pracy  - 15,3 kg
• wymiary   (dł x szer x wys) - 806x270x202 mm
• pojemność oleju (efektywna) - 83 cm3 



Rozpieracz RA 4321

Charakterystyka:
• Tylko jedno szybkozłącze w narzędziu 
• System CORE™ umożliwia ratownikowi zmianę narzędzia bez przerywania przepływu 
   oleju przez wąż dzięki specjalnym szybkozłączom. 
• Brak konieczności przełączania zaworu na Qpompie. 
• Mniej czynności przy obsłudze węży. 
• Ratownik może zmienić swoje narzędzie w dowolnej chwili. 
• Kolejność czynności wymaganych do przygotowania i zwinięcia sprzętu jest dowolna. 

DANE TECHNICZNE:

• maks. ciśnienie robocze - 720 bar  
• maks. siła rozpierania - 161kN/16.4 t
• maks. siła ciągnięcia - 50 kN/5.1 t 
• liczba tłoków – 1/ skok - 250 mm
• długość zsuniętego rozpieracza (z głowicami krzyżowymi) - 512 mm
• maks. Długość (wraz z głowicami krzyżowymi bez rurek przedłużających) - 762 mm 
• waga narzędzia gotowego do pracy - 12.4 kg 
• wymiary (dł x szer x wys) - 512x122x373 mm  
• pojemność oleju (efektywna) - 389 cm3  



ROZPIERACZ RA 4322

DANE TECHNICZNE:

• maks. ciśnienie robocze - 720 bar   
• maks. siła rozpierania - 161kN/16.4 t
• maks. siła ciągnięcia - 50 kN/5.1 t 
• skok - 240 mm (2x)
• liczba tłoków - 2
• długość zsuniętego rozpieracza (z głowicami) - 745 mm
• maks. długość (wraz z głowicami krzyżowymi bez rurek przedłużających) - 1225 mm 
• waga narzędzia gotowego do pracy - 16.5 kg 
• wymiary (dł x szer x wys) - 745x122x373 mm 
• pojemność oleju (efektywna) - 747 cm3  



POMPA SP 10 PC

Lekka pompa z silnikiem benzynowym, 4-o suwowym o zwartej budowie do zasilania każdego rodzaju narzędzi
ratowniczych. Pompa wyposażona w technologię jednowężową CORE ™ oznaczona jest literą C w modelu. Pompa w starej
wersji dwuwężowej nie posiada oznaczenia litery C w modelu.

Charakterystyka:

• lekka pompa o zwartej budowie, łatwa do przenoszenia przez jedną osobę 
• pompa może zasilać dowolne narzędzie Holmatro 
• zawiera dość oleju do przemiennego urzywania kilku narzędzi 
• zrównoważony przepływ oleju 
• stałe ciśnienie robocze 720 bar 
• niewielkie wymiary pompy ułatwiają jej przechowywanie 
• solidna rama zapewnia ochronę pompy w czasie pracy 
• nietoksyczny olej mineralny 

DANE TECHNICZNE:
 

• silnikBenzynowy 4-o suwowy 2.1 KM
• Pompa - 2 stopniowa - maks. ciśnienie robocze - bar/Mpa720/72
• wydajność 1. stopnia
  (0-190 bar) - 2450 cm³
• wydajność 2. stopnia
  (190-720 bar) - 620 cm³
• pojemność zbiornika paliwa - 770 cm³
• pojemność zbiornika oleju - 2800 cm³
• wymiary   (dł x szer x wys) - 395x315x410 mm
• waga - 14.6 kg



PODNOŚNIK STOPNIOWY TJ 3610

Charakterystyka:

• lekki 
• zwarta budowa 
• stalowe płyty nośne na podstawie i stopie 
• wąż przyłączeniowy obraca się o 360° co ułatwia ustawienie podnośnika 
• wąż przyłączeniowy 0,5 m 
  – ciśnienie rozrywające 
  – 4 x maksymalne ciśnienie robocze 
  – sprężyny przeciw - załamaniowe 
• nietoksyczny olej mineralny 

DANE TECHNICZNE:

• maks. siła (na stopie) - 98.1 kN (10 t) 
• maks. nośność (w środku siodła) - 117.7 kN (12 t) 
• wysokość podnoszenia/skok tłoka - 250 mm
• wysokość podnośnika zsuniętego - 448 mm
• min. wysokość wsunięcia stopy - 56 mm
• ciężar narzędzia gotowego do pracy - 20,5 kg



PLASTER USZCZELNIAJĄCY LD 50/30S

Plaster uszczelniający Vetter typu LD 50/30S to zestaw do uszczelniania przecieków zbiorników o średnicy większej niż
48cm. W praktyce stosowany przede wszystkim w chemicznym ratownictwie drogowym oraz jako doraźne uszczelnienie
zbiorników. Sposób prowadzenia pasów poprzez szczeliny w plastrze czyni urządzenie szczególnie przydatnym do uszczelniania
zbiorników o cylindrycznym kształcie W przypadku kontaktu plastra z substancjami żrącymi zaleca się stosowanie specjalnego
żółtego pokrowca ochronnego.

DANE TECHNICZNE:

wymiary (dł x szer x wys) (cm) - 61,5 x 30 x 2
wymiary powierzchni przylegania (cm) - 50 x 30
maksymalne ciśnienie robocze (bar) - 1,5
ciśnienie testowe (bar) - 1,95
maksymalne ciśnienie uszczelniania (bar) - 1,4
objętość nominalna (l) - 7,0
zapotrzebowanie powietrza (l) - 24,5
waga (kg) - 4,2



PIŁY I PRZECINARKI



PILARKI     ŁAŃCUCHOWE  

STILH MS 270 

DANE TECHNICZNE:

 Moc - 2,6 kW/3,5 KM
 Długość prowadnicy - 37 cm
 Waga - 5,3 kg

STILH MS 440 

DANE TECHNICZNE:

 Moc - 4,0 kW/5,4 KM
 Długość prowadnicy - 40 cm
 Waga - 6,3 kg

HUSQVARNA 395 XP 

DANE TECHNICZNE:

 Moc - 4,9kW/6,6 KM
 Waga - 7,9 kg

HUSQVARNA 254 XP

DANE TECHNICZNE:

 Moc - 3,0kW/4,1 KM
 Waga - 5,4 kg



PRZECINARKI DO STALI I BETONU

STILH TS 400

DANE TECHNICZNE:

 Moc - 3,2kW/4,4 KM
 Waga - 9,1 kg

                                                                       

STILH TS 760

DANE TECHNICZNE:

 Moc - 4,8kW/6,5 KM
 Waga - 13,7 kg



RATOWNICTWO MEDYCZNE



RATOWNICTWO MEDYCZNE

TORBA PSP R1
W czasie akcji ratowniczej, w której uczestniczą również służby
ratownicze, możemy spotkać się z zestawem ratowniczym PSP-R1.
Zestaw ten zapewnia wykonywanie czynności ratowniczych 
zgodnych z wytycznymi realizacji zadań ratowników
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

DESKA ORTOPEDYCZNA
Deska ortopedyczna, służy do unieruchomiania
 głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej długości. 

SZYNY KRAMERA
Szyna Kramera- uniwersalny stabilizator kończyn górnych i dolnych. Właściwości: 
- może być dowolnie profilowany - dlatego dopasowuje się do każdej kończyny. 

DEFIBRYLATOR AED
Defibrylator AED Lifeline.
Typ defibrylatora: półautomatyczny defibrylator
zewnętrzny; uruchomienie i zakończenie pracy urządzenia następuje
przez wciśnięcie przycisku Start. 
Krok po kroku prowadzi ratownika przez etapy pierwszej pomocy. 



NAMIOT RATOWNICZY NP 38 / NPM 38

Namiot pneumatyczny który, może być wykorzystywane jako namiot ratowniczy na miejscu działań do prowadzenia
czynności ratowniczych, jako punkt medyczny w zdarzeniach z większą ilością poszkodowanych, namiot kwatermistrzowski,
miejsce pracy sztabu podczas długotrwałych czy skomplikowanych zdarzeń ratowniczo-gaśniczych, dowódczo-sztabowych.

Charakterystyka:
Namioty mogą być napełnione sprężonym powietrzem z butli, wentylatorem ciśnieniowym lub pompką nożną.
Namioty wyposażone są w dwa wejścia (1,90 m x 2,00 m), wejścia posiadają specjalny kołnierz umożliwiający połączenie
większej ilości namiotów. Standardowo namioty posiadają 4 okna (2 okna z każdej strony namiotu).
Na ścianie szczytowej i bocznej namiotu znajdują się rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, elektryczności;
Podłoga namiotu wykonana jest z tkaniny poliamidowej obustronnie podgumowanej, przymocowanej do namiotu na stałe.
Wszystkie namioty mogą być przedzielone ściankami działowymi.

DANE TECHNICZNE:
 Szerokość - 5,20 m
 Długość - 7,20 m
 Wysokość - 2,60 m
 Waga – 102 kg



UBRANIA OCHRONNE



TEAM     MASTER PRO ET  

W sytuacji zagrożenia substancjami niebezpiecznymi niezbędnym jest skuteczne zapobieganie efektom ich działania na
personel ratowniczy oraz środowisko. Tak odpowiedzialne zadanie wymaga zastosowania odpowiednich środków. Kombinezon
chemoodporny Dräger TeamMaster pro-ET (ET = Emergency Team) to gazoszczelny, 1-częściowy kombinezon wielorazowego
użycia .Dräger TeamMaster pro-ET chroni użytkownika oraz używany przez niego aparat oddechowy przed substancjami
chemicznymi w postaci lotnej, płynnej i stałej oraz aerozolami. Aparat oddechowy noszony jest pod ochronną powłoką
kombinezonu.



UBRANIE ŻAROOCHRONNE

Ubiór strażacki USC-4(ciężkie) jest używany w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach takich jak: 

 ewakuacja ze stref szczególnie zagrożonych osób tam przebywających, np. wyniesienie poszkodowanych ze strefy ognia.
 wykonanie niezbędnych prac zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia lub zapobiegającemu wybuchowi, np.

zakręcenie zaworu gazowego.
 podejście ze sprzętem gaśniczym w miejsce gdzie w innym ubraniu byłoby to niemożliwe. 



UBRANIE PSZCZELARSKIE

Ubranie ochronne strażaka wykonane z podwójnej warstwy materiału, zabezpieczające przed ukąszeniami owadów
błonkoskrzydłych.



DETEKTORY GAZÓW



DETEKTOR JEDNOGAZOWY Toxi Pro - Chlor (Cl2)

Wykrywacz jednogazowy Toxi Pro jest przenośnym miernikiem wielokrotnego użytkowania, przeznaczonym do
monitorowania atmosfery. Miernik wskazuje odczyty pomiarów alarmów szczytowych, STEL i TWA. Toxi Pro jest wyposażony
w opcję zapisu danych. 

DANE TECHNICZNE:

• Typ sensora: elektrochemiczny
• Tryby pomiarowe: Ciągły MAX, NDS, NDSCH
• Żywotność: sensor 24 miesiące
• Wymiary (dł x szer x wys) - 8,4x5,5x2,9 cm
• Stopień ochrony przed kurzem i wodą: IP65/67 
• Waga - 110g



DETEKTOR WIELOGAZOWY MultiPro

 DANE TECHNICZNE:
 
Zakresy pomiarowe sensorów:
- tlen, 02 0-30%
- metan, wszystkie gazy wybuchowe i opary cieczy palnych LEL (DGW) 0-100%
- siarkowodór, H2S 0-200 ppm
- tlenek węgla, CO O-1000 ppm 
• Klasa wybuchowości ATEX II 2 G T4
• Posiada w zależności od zamówienia zasilanie bateryjne, w łatwo wymienialnym pakiecie 3
• Baterie alkaiczne 1,5V. Czas działania minimum 22 godzin.
• Zasilanie akumulatorowe litowo-jonowy akumulator czas działania minimum 22 godzin.
• Wymiary urządzenia: (dł x szer x wys) - 114 x 68 x 43 mm
• Waga urządzenia: 280 gram wersja alkaiczna / 210 gram wersja litowo-jonwa.
• Zakres pracy czujników zamyka się w temperaturach -20°C do +40°C. 
Progi alarmowe:
- tlen 02 ostrzegawczy 23,5%, informujący o niebezpieczeństwie 19%,
- metan LEL ostrzegawczy 10%DGW, informujący o niebezpieczeństwie 20%DGW,
- Siarkowodór HzS ostrzegawczy 10 ppm, informujący o niebezpieczeństwie 20 ppm, średnia z ośmiu godzin pracy 10 ppm,
- Tlenek węgla, CO ostrzegawczy 35 ppm, informujący o niebezpieczeństwie 100 ppm, średnia z ośmiu godzin pracy 35
ppm,
- progi alarmowe można zmieniać bezpośrednio w urządzeniu za pomocą jednego przycisku lub za pomocą oprogramowania. 



DRAGER X-  AM 5000  

• Najmniejszy detektor dla nawet 5 gazów. Dräger X-am 5000 należy do nowej generacji
• detektorów gazowych, zaprojektowanych z myślą o monitorowaniu osobistym. Ten 1- do
• 5-gazowy detektor niezawodnie mierzy stężenia gazów i par wybuchowych, tlenu i szkodliwych
• stężeń CO, H2S, CO2, Cl2, HCN, NH3, NO2, PH3 oraz SO2. 
• możliwość przeprowadzenia kalibracji specjalnych sensora katalitycznego Ex umożliwia dalsze zwiększenie
• czułości podczas detekcji znanych gazów i par wybuchowych.



KAMERY TERMOZWIZYJNE / DETEKTORY NAPIĘCIA



Kamera termowizyjna EVOLUTION 5600

Seria kamer EVOLUTION 5000 charakteryzuje się ergonomiczną budową oraz wysoką technologię wizualizacji. Jest to
najbardziej wszechstronna kamera termowizyjna, oferująca wybór jednego z pięciu trybów koloru, który może być dobrany
według potrzeb użytkownika. Dostosowane do warunków otoczenia i osobistych preferencji, następujące tryby kolorów “Biały
kolor-Gorąco”; “Czarny kolor-Gorąco”; “Fuzja”; “Ogień i lód” i “Obrazowanie w barwach tęczy” mogą być wybrane. 

 Rozdzielczość [w pixelach] 120 x 120 

 Wymiary [Wys x Sz x Dł] 275 x 205 x 112 mm 
 Czas działania 2 godziny
 Waga – 1, 2 kg z baterią
 Zasilanie - Akumulator Litowy
 Zużycie energii - mniej niż 6.0 W nominalnie przy 22 °C

                  
            



Detektor przemiennego pola elektrycznego DPPE-1

Detektor przemiennego pola elektrycznego DPPE-1 (także podwersja A i B) przeznaczony jest do bezdotykowego
sprawdzania obecności lub braku pola elektrycznego w pobliżu instalacji i urządzeń pracujących pod napięciem. Wskazanie
odbywa się przez sygnalizację akustyczno-optyczną. Charakterystyka detekcji jest kierunkowa. Detektor przeznaczony jest do
pracy przy polach powstałych w pobliżu instalacji i urządzeń pod napięciem od 0,23 kV do 400 kV o częstotliwości sieciowej
(50Hz, 60Hz); urządzenie wytwarzane jest z podziałem na zakresy:
 0,23 kV – 400 kV - DPPE-1

Detektor można używać zarówno w warunkach wnętrzowych jak i napowietrznych w zakresie temperatur od –25 do +70°C
(kategoria N+W) i wilgotności względnej od 20 do 96 % co odpowiada kategorii klimatycznej N +W wg normy PN-EN
61243-1:2007. Detektor posiada cylindryczną, trwałą obudowę oznaczoną kodem stopnia ochrony IP5X. Kształt detektora
pozwala na noszenie go na ręce (jak zegarek) lub przy użyciu dodatkowego paska na kasku (jak latarkę czołową).

DANE TECHNICZNE detektora DPPE-1:

 Symbol: DPPE-1

 Masa: 0,1 kg

 Progowe natężenie pola: ok. 400V/m

 Zakres napięć: 0,23 kV – 400 kV

 Częstotliwość: 50 Hz, 60 Hz

 Stopień ochrony: IP5X 



PONTONY



Ponton Honda T35 - AE

Ponton HONWAVE typ T35-AE z wielowarstwowego PCV z aluminiową rozkładaną podłogą , pawęż i ławka wykonane z
laminatu p-s. Tuby pneumatyczne dużej średnicy, co wpływa na zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa i jednocześnie zapewnia
większą dopuszczalną ładowność łodzi.

DANE TECHNICZNE: 

• Całkowita długość (cm) - 350
• Całkowita szerokość (cm) - 170,5
• Długość pokładu - 244
• Szerokość pokładu - 80,5
• Średnica tub - 45
• Wymiary po złożeniu  123 x 74 x 37
• Waga (kg)  - 73
• Max moc silnika (moc/masa)  - 20 KM / 55kg
• Podłoga  - aluminiowa
• Ilość osób  -  5 
• Ładowność   - 700 kg
• Ilość komór   3 + kil
• Kategoria żeglug -  iC



HONDA silnik zaburtowy BF15 SHU

DANE TECHNICZNE:

Silnik -  2-cylindrowy 

Pojemność - 350cm3

Moc (KM) – 15

Biegi – Przód/Luz/Wstecz 
       

Rozruch - ręczny lub elektryczny 

Zbiornik paliwa (l) - 12 litrów zewnętrzny 

Maks. zużycie paliwa (gr/KM/h) - 214 
 
Ciężar (kg) w zależności od wersji (S/L) - S od 46,5 L od 56



POMPY POŻARNICZE



POMPA PŁYWAJĄCA NIAGARA

Idealna pompa dla służ pożarniczych, ratowniczych. Małe gabaryty umożliwiają włączenie motopompy do podstawowego
wyposażenia samochodów pożarniczych. Posiada szczególne zastosowanie do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych,
bez potrzeby budowania stanowiska wodnego.Niezastąpiona przy wypompowywaniu wody z zalanych terenów, obiektów
mieszkalnych, przemysłowych i technologicznych podczas powodzi i awarii sieci wodnych.

DANE TECHNICZNE:

Typ pompy - motopompa pływająca, wirnikowa, samozasysająca
Wydajność - 1200 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia – 30 m
Maksymalne zanurzenia - 7 cm
Minimalna poziom zasysania - 1 cm
Średnica króćcy przyłączeniowych -ssawny 2”, tłoczny 2”
Typ silnika - GXV 160
Moc silnika - 4,0 kW (5,5 KM) / 3600 obr-1
Pojemność zbiornika paliwa - 3,6 l
Zużycie paliwa - 0,93 l/h
Wymiary (dł x szer x wys) - 740 x 740 x 430 mm
Waga - 28 kg



POMPA PŁYWAJĄCA AMPHIBIO 800

Pompa przeznaczona do zastosowania w miejscach niedostępnych dla ciężkiego sprzętu (napełnienie wozów gaśniczych,
cystern, bezpośrednie akcje gaśnicze), wypompowywanie wody przy podtopieniach oraz przepompowywanie cieczy. 

DANE TECHNICZNE:

Typ pompy- pompa Odśrodkowa, jednostopniowa 
Wydajność - 900 l/min
Maksymalna średnica zanieczyszczeń - 15 mm
Średnica króćcy przyłączeniowych - ssawny 4”, tłoczny 4”
Moc silnika – 5,5 KM
Zużycie paliwa – 313 g/kWh 
Wymiary (dł x szer x wys) - 700 x 560 x 400mm
Waga – 26,1



POMPA SZLAMOWA WT 30X

Ze względu na masę pompy, jej wymiary wydajność jest to najlepiej dopasowana pompa do potrzeb jednostek Straży Pożarnych.

DANE TECHNICZE:

Typ pompy- motopompa szlamowa, wirnikowa, samozasysająca
Wydajność - 1210 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia - 30 m
Maksymalna wysokość ssania - 8 m
Maksymalna średnica zanieczyszczeń - 30 mm
Średnica króćcy przyłączeniowych - ssawny 4”, tłoczny 4”
Moc silnika - 8,1 kW (11,0 KM) / 3600 obr-1
Pojemność zbiornika paliwa - 6,5 l
Zużycie paliwa - 2,8 l/h
Wymiary (dł x szer x wys) - 660 x 495 x 515 mm
Waga - 78 kg



POMPA SZLAMOWA -  WT 40X

Największy i najsilniejszy model pompy szlamowej z tej serii. Stosowana najczęściej do walki ze skutkami powodzi.
Rozmiar zanieczyszczeń, z jakimi radzą sobie pompy WT40 pozwala na stosowanie ich w bardzo ciężkich warunkach. 

DANE TECHNICZNE:

Typ pompy- motopompa szlamowa, wirnikowa, samozasysająca
Wydajność - 1640 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia - 26 m
Maksymalna wysokość ssania - 8 m
Maksymalna średnica zanieczyszczeń - 30 mm
Średnica króćcy przyłączeniowych - ssawny 4”, tłoczny 4”
Moc silnika - 9,5 KM
Pojemność zbiornika paliwa - 6,1 l
Zużycie paliwa - 4 l/h
Wymiary (dł x szer x wys) - 735 x 535 x 565mm
Waga - 78 kg



MOTOPOMPA SZLAMOWA KOSHIN KTX-80K

Pompa szlamowa KTH 80x ze względu na masę, jej wymiary i wydajność jest to najlepiej dopasowana pompa do potrzeb
jednostek Straży Pożarnych. Dobrze wpasowuje się do wozu bojowego i gwarantuje niezawodność podczas akcji. 

DANE TECHNICZNE:

Typ pompy- motopompa szlamowa, wirnikowa, samozasysająca
Wydajność - 1340 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia - 27 m
Maksymalna wysokość ssania - 8 m
Maksymalna średnica zanieczyszczeń - 27 mm
Średnice złączy ssaące/tłoczące 80/80 mm
Moc silnika – 7,1 KM
Pojemność zbiornika paliwa - 5,3
Zużycie paliwa – 2,6 l/h
Wymiary (dł x szer x wys) - 721 x 516 x 586mm
Waga - 63 kg



POMPA PÓŁSZLAMOWA SST-80

Motopompy półszlamowe Honda SST 80 ze względu na dużą wydajność, dużą średnicę zanieczyszczeń stałych oraz małą
masę i gabaryty idealnie nadają się do odpompowywania średnio zanieczyszczonej wody, np. w wozach bojowych jednostek
straży pożarnej, gdzie zawsze brakuje miejsca. To doskonała alternatywa dla większych i cięższych motopomp szlamowych serii
WT 

DANE TECHNICZNE:

Typ pompy-motopompa do brudnej wody, wirnikowa, samozasysająca. 
Wydajność – 1000 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia –  22m
Maksymalna wysokość ssania – 8 m
Maksymalna średnica zanieczyszczeń – 20 mm
Średnica króćcy przyłączeniowych – ssawny 3” tłoczny 3” 
Moc silnika – 4,8 KM
Pojemność zbiornika paliwa – 3,1 l
Zużycie paliwa – 1,5 l/h
Wymiary (dł x szer x wys) - 525 x 370 x 420 mm
Waga – 27 kg



MOTOPOMPA POŻARNICZA TOHATSU VC82ASE

DANE TECHNICZNE:

Typ pompy-Typ pompy jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa. 
Nasady - tłoczne2 x STORZ B (75)Nasada ssawna1 x STORZ A (110)
Wydajność – 1850 l/min
Max wysokość ssania – 9 m
Moc silnika – 55 KM
Pojemność zbiornika paliwa – 18 l
Zużycie paliwa – 18 l/h
Wymiary (dł x szer x wys) - 780 x 695 x 810 mm
Waga – z paliwem 119
              bez paliwa 106,5 kg



Motopompa pożarnicza Rosenbauer M16/8 FOX

DANE TECHNICZNE:

Silnik BMW, 2- cylindrowy, czterosuwowy silnik tłokowy, pojemność 1170 cm3, moc 50 kW przy 4500 min-1, chłodzony
powietrzem przez wentylator. Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa. 
Nasady – na stronie ssawnej: 1x zewnetrzny gwint G4 1/2”(Storz A) z sitem ssawnym.
Na stronie tłocznej:2xzewnętrzny gwint G2 ½” (Storz B) z zaworami grzybkowymi.
Wydajność – 1000 l/min przy 15 bar
                       1600 l/min przy 10 bar
                       2000 l/min przy  3 bar
Czas zassania z głębokości 3 m – ok. 5 sekund., dla 7.5 m - ok. 20 sekund. 
Moc silnika – 68 KM
Pojemność zbiornika paliwa – 18 l
Zużycie paliwa – 18 l/h
Wymiary (dł x szer x wys) - 945 x 740 x 840 mm
Waga – z paliwem (pełny zbiornik
              bez paliwa 147 kg



GENERATORY PIANY LEKKIEJ



GENERATOR PIANY LEKKIEJ – GPL –100

Przeznaczenie
Generator służy do gaszenia pożarów z grupy A i B.
A - ciała stałe palne żarzące się,
B - substancje ciekłe tworzące płomienie.
Zastosowanie
Zbiorniki paliw płynnych, zakłady chemiczne i petrochemie, hale fabryczne przemysłu gumowego, drzewnego, magazyny
materiałów łatwopalnych itp.
Działanie
Generator zasilany jest wodą ze środkiem pianotwórczym Finiflan F15. Roztwór uzyskuje się na zasysaczu środka
pianotwórczego, który wypływając z dyszy turbiny wprawia w ruch obrotowy wentylator. Nadmuch powietrza rzuca krople wody
na sito tworzące pianę gaśniczą.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność m3/min – 100
Liczba spienienia – 500
Ciśnienie zasilania Mpa - 0,6
Zużycie środka pianotwórczego % - 3-4
Waga generatora – 40 kg
Wymiary - (dł x szer x wys) 480x860x960 mm



WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE



TURBO WENTYLATOROR ODDYMIAJĄCY GF 210 SE

Turbowentylator stosowany głównie do oddymiania dużych budynków, charakteryzuje się dużą wydajnością. Silnik
umieszczony jest w stabilnej 32 mm ramie, wyposażonej w chowany uchwyt ułatwiający ustawienie oraz transport na
zamontowanych kołach jezdnych. Urządzenie posiada hamulec - ONEstep. Wyposażeniem dodatkowym jest wąż do
odprowadzania spalin z silnika - BIGbore

DANE TECHNICZNE: 

Silnik spalinowy - Honda GC160

Wydajność - 28 050 m3/h

Wentylator - 7 aluminiowych łopatek turbinowych, Ø53 cm

Czas pracy przy pełnym zbiorniku - 1,5 h

Waga - 38 kg

Wymiary (dł x szer x wys) - 495 x 616 x 661 mm

Moc silnika - 5,0 KM

Wyposażenie dodatkowe:

Zestaw do produkcji mgły jest instalowany z przodu wentylatora w jego centralnej części. Jest wykorzystywany do szybkiego
ochłodzenia i przywrócenia w pomieszczeniach dogodnych warunków. Wąż odprowadzający spaliny z dala od miejsca pracy
wentylatora, łatwy w instalacji i elastyczny.


