Katalog produktów

,,
,
… jakosc w trosce o bezpieczenstwo

Przetłaczarki azotu, dwutlenku węgla

Przetłaczarki do proszku

Przetłaczarki do proszku - osprzęt

Urządzenia do kontroli sieci
hydrantowych

Urządzenia do prób ciśnieniowych
zbiorników, wężyków

Urządzenia do kontroli i suszenia węży

Uchwyty do gaśnic

Wózki konserwatora gaśnic

Przetłaczarka azotu SFA

Jest to urządzenie, dzięki któremu w łatwy i bezpieczny sposób
można napełniad gaśnice azotem. Stacja azotowa wyposażona jest w
zawór kulowy oraz dwa manometry: wskazujący ciśnienie wejściowe
oraz manometr, na którym można obserwowad przebieg
napełniania gaśnicy. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy,
urządzenie wyposażone zostało w zawór bezpieczeostwa.

Dane techniczne:
Ciśnienie wejśd: max 200 bar,
Zawór bezpieczeostwa: 18 bar
Wymiary: 270 x 300 x 280 mm
Masa: 5 kg
Wąż połączeniowy spiralny: 1,5 m
Numer katalogowy: 186301

Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA Mobil
Przetłaczarka CFA MOBIL służy do napełniania butli ciekłym
dwutlenkiem węgla. Możliwe jest przetłaczanie do butli o
różnych pojemnościach. Urządzenie wyposażone jest w węże
wysokociśnieniowe, głowicę napełniającą z zaworem
odcinającym oraz dodatkowo w zawór pozwalający zmieniad
butle zaopatrujące bez konieczności odpowietrzania całego
układu. W układzie wlotowym zamontowany jest filtr siatkowy
wyłapujący zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w
dwutlenku węgla. Urządzenie wyposażone jest w zawór
bezpieczeostwa włączający się przy ciśnieniu 130 bar.
Wydajnośd przetłaczarki to 3 kg/min. Przetłaczając CO2 z butli o pojemności 30 kg można odzyskad około 24 kg
dwutlenku węgla.

Dane techniczne:

Silnik

230V/50Hz, 1,1 kW

Wydajnośd (kg/min)

3,5

Szerokośd (mm)

565

Głębokośd (mm)

360

Wysokośd (mm)

315

Masa (kg)

42

Numer katalogowy

186141

Wyposażenie dodatkowe:
- stół roboczy z tablicą na narzędzia,
- waga elektroniczna z automatycznym wyłącznikiem,
- głowica z waga do napełniania naboi z dwutlenkiem węgla.

Głowica do napełniania naboi CO2.
Głowica ta zwiększa funkcjonalnośd przetłaczarki umożliwiając napełnianie naboi CO2.
Głowica jest umieszczona na wadze z automatycznym wyłącznikiem, co oznacz, że po osiągnięciu
zaprogramowanej masy – urządzenie automatycznie wyłączy pompę przetłaczarki.
Wymiary: 365 x 870 x 420 mm,
Ciężar: 44 kg,
Numer katalogowy: 186146

Przystawka Digital II do CFA Mobil
Waga ta zwiększa funkcjonalnośd przetłaczarki
umożliwiając napełnianie naboi. Głowica
umieszczona jest na wadze z automatycznym
wyłącznikiem, co oznacza, że po osiągnięciu
zaprogramowanej masy waga automatycznie
wyłącza pompę.

Dane techniczne:

Szerokośd (mm)

870

Głębokośd (mm)

420

Wysokośd (mm)

365

Masa (kg)

44

Numer katalogowy

186155

Przetłaczarka do proszku PSM Mini 230V
PSM Mini jest najmniejszym urządzeniem przeznaczonym dla
małych warsztatów naprawy gaśnic oraz do montażu na
samochodach serwisowych. Dzięki niewielkim wymiarom i
masie jest urządzeniem łatwym do transportowania.
Urządzeniem tym można napełniad i opróżniad zbiorniki gaśnic
proszkowych od 1 do 12kg. Maszyna filtruje przesypywany
proszek i zatrzymuje zanieczyszczenia, również grudki proszku,
oraz spulchnia proszek. PSM Mini posiada mechaniczny zawór
zmiany kierunku przepływu powietrza, który umożliwia
wtłoczenie proszku do gaśnicy oraz oczyszczenie filtrów
maszyny. Wszystkie maszyny ssące do proszku są proste i
wygodne w obsłudze. Uszczelnienie całego układu oraz
specjalne filtry sprawiają, że przesypywanie proszku odbywa
się w sposób bezpyłowy. Wbudowany wziernik pozwala
obserwowad proces napełniania gaśnicy. Odpowiednia siła
ssąca umożliwia rozładowanie pełnych gaśnic bezpośrednio do
maszyny. Zawór odcinający umożliwia jednoczesne
opróżnianie oraz napełniania gaśnicy, co znacznie zwiększa wydajnośd pracy. Maszyny wyposażone są w kółka,
co umożliwia łatwe transportowanie. Przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania można opróżniad i
napełniad agregaty gaśnicze o dużych pojemnościach.

Dane techniczne:
Silnik

230V/50Hz, 0,96 kW

Siła ssąca (l/min)

1960

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

480

Wysokośd transportowa (mm)

875

Wysokośd max. (mm)

1255

Masa (kg)

33,5

Numer katalogowy

186000

Przetłaczarka do proszku PSM Junior 230V
PSM JUNIOR jest najpopularniejszym urządzeniem przeznaczonym dla
małych i średnich warsztatów naprawy gaśnic. Dzięki niewielkim
wymiarom i masie jest urządzeniem łatwym do transportowania.
Urządzeniem tym można napełniad i opróżniad zbiorniki gaśnic
proszkowych od 1 do 12 kg. Maszyna filtruje przesypywany proszek,
zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia oraz spulchnia proszek. PSM Junior
posiada elektromagnetyczny zawór zmiany kierunku przepływu powietrza,
który umożliwia wtłoczenie proszku do gaśnicy oraz oczyszczenie filtrów
maszyny. Wszystkie maszyny ssące do proszku są proste i wygodne w
obsłudze. Uszczelnienie całego układu oraz specjalne filtry sprawiają, że
przesypywanie proszku odbywa się w sposób całkowicie bezpyłowy.
Wbudowany wziernik pozwala obserwowad proces napełniania gaśnicy.
Odpowiednia siła ssąca umożliwia rozładowanie pełnych gaśnic
bezpośrednio do maszyny. Zawór odcinający umożliwia jednoczesne
opróżnianie oraz napełniania gaśnicy, co znacznie zwiększa wydajnośd
pracy. Maszyny wyposażone są w kółka, co umożliwia łatwe transportowanie. Przy zastosowaniu
odpowiedniego oprzyrządowania można opróżniad i napełniad agregaty gaśnicze o dużych pojemnościach.

Dane techniczne:
Silnik

230V/50Hz; 0,75 kW

Siła ssąca (l/min)

1510

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

480

Wysokośd transportowa (mm)

1070

Wysokośd max. (mm)

1620

Masa (kg)

49

Numer katalogowy

186001

Przetłaczarka do proszku PSM Junior N 230V
PSM JUNIOR jest najpopularniejszym urządzeniem przeznaczonym
dla małych i średnich warsztatów naprawy gaśnic. Dzięki
niewielkim wymiarom i masie jest urządzeniem łatwym do
transportowania. Urządzeniem tym można napełniad i opróżniad
zbiorniki gaśnic proszkowych od 1 do 12 kg. Maszyna filtruje
przesypywany proszek, zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia oraz
spulchnia proszek. PSM Junior posiada elektromagnetyczny zawór
zmiany kierunku przepływu powietrza, który umożliwia wtłoczenie
proszku do gaśnicy oraz oczyszczenie filtrów maszyny. PSM Junior
występuje również w wersji obniżonej, do zabudowy na Wszystkie
maszyny ssące do proszku są proste i wygodne w obsłudze.
Uszczelnienie całego układu oraz specjalne filtry sprawiają, że
przesypywanie proszku odbywa się w sposób całkowicie
bezpyłowy. Wbudowany wziernik pozwala obserwowad proces napełniania gaśnicy. Odpowiednia siła ssąca
umożliwia rozładowanie pełnych gaśnic bezpośrednio do maszyny. Zawór odcinający umożliwia jednoczesne
opróżnianie oraz napełniania gaśnicy, co znacznie zwiększa wydajnośd pracy. Maszyny wyposażone są w kółka,
co umożliwia łatwe transportowanie. Przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania można opróżniad i
napełniad agregaty gaśnicze o dużych pojemnościach w samochodzie serwisowym.

Dane techniczne:
Silnik

230V/50Hz; 0,75 kW

Siła ssąca (l/min)

1510

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

480

Wysokośd transportowa (mm)

850

Wysokośd max. (mm)

1250

Masa (kg)

53

Numer katalogowy

186002

Przetłaczarka do proszku PSM Economic 230V
Jest urządzeniem przeznaczonym do średnich i dużych zakładów naprawy gaśnic.
Wyposażone w większą ilośd filtrów, dzięki czemu jest wydajniejsze. PSM
ECONOMIC wyposażony jest w silnik 230V. Urządzeniem tym można napełniad i
opróżniad zbiorniki gaśnic proszkowych od 1 do 12 kilogramów oraz agregaty
gaśnicze do 250 kg. Maszyna filtruje przesypywany proszek, zatrzymuje wszystkie
zanieczyszczenia oraz spulchnia proszek. PSM ECONOMIC posiada
elektromagnetyczny zawór zmiany kierunku przepływu powietrza, który umożliwia
wtłoczenie proszku do gaśnicy oraz oczyszczenie filtrów maszyny. Wszystkie
maszyny ssące do proszku są proste i wygodne w obsłudze. Uszczelnienie całego
układu oraz specjalne filtry sprawiają, że przesypywanie proszku odbywa się w
sposób całkowicie bezpyłowy. Wbudowany wziernik pozwala obserwowad proces
napełniania gaśnicy. Odpowiednia siła ssąca umożliwia rozładowanie pełnych
gaśnic bezpośrednio do maszyny. Zawór odcinający umożliwia jednoczesne
opróżnianie oraz napełniania gaśnicy, co znacznie zwiększa wydajnośd pracy.
Maszyny wyposażone są w kółka, co umożliwia łatwe transportowanie. Przy zastosowaniu odpowiedniego
oprzyrządowania można opróżniad i napełniad agregaty gaśnicze o dużych pojemnościach.

Dane techniczne:

Silnik

230V/50Hz; 1,1 kW

Siła ssąca (l/min)

1740

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

440

Głębokośd (mm)

670

Wysokośd transportowa (mm)

1197

Wysokośd max. (mm)

1550

Masa (kg)

60

Numer katalogowy

186011

Przetłaczarka do proszku PSM Compact 230V
Jest urządzeniem przeznaczonym do średnich i dużych zakładów naprawy
gaśnic. Wyposażone w większą ilośd filtrów, dzięki czemu jest
wydajniejsze. Urządzeniem tym można napełniad i opróżniad zbiorniki
gaśnic proszkowych od 1 do 12 kilogramów oraz agregaty gaśnicze do 250
kg. Maszyna filtruje przesypywany proszek, zatrzymuje wszystkie
zanieczyszczenia oraz spulchnia proszek. PSM Compact posiada
elektromagnetyczny zawór zmiany kierunku przepływu powietrza, który
umożliwia wtłoczenie proszku do gaśnicy oraz oczyszczenie filtrów
maszyny. PSM Compact można zamówid również w wariancie
stacjonarnym lub z silnikiem spalinowym. Wszystkie maszyny ssące do
proszku są proste i wygodne w obsłudze. Uszczelnienie całego układu oraz
specjalne filtry sprawiają, że przesypywanie proszku odbywa się w sposób
całkowicie bezpyłowy. Wbudowany wziernik pozwala obserwowad proces
napełniania gaśnicy. Odpowiednia siła ssąca umożliwia rozładowanie
pełnych gaśnic bezpośrednio do maszyny. Zawór odcinający umożliwia
jednoczesne opróżnianie oraz napełniania gaśnicy, co znacznie zwiększa
wydajnośd pracy. Maszyny wyposażone są w kółka, co umożliwia łatwe transportowanie. Przy zastosowaniu
odpowiedniego oprzyrządowania można opróżniad i napełniad agregaty gaśnicze o dużych pojemnościach.

Dane techniczne:
Silnik

230V/50Hz; 0,95 kW

Siła ssąca (l/min)

1960

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

850

Wysokośd transportowa (mm)

1200

Wysokośd max. (mm)

1540

Masa (kg)

69

Numer katalogowy

186021

Przetłaczarka do proszku PSM Compact 400V
Jest urządzeniem przeznaczonym do średnich i dużych zakładów naprawy gaśnic.
Wyposażone w większą ilośd filtrów, dzięki czemu jest wydajniejsze. Mocny silnik
podnosi znacznie wydajnośd i komfort pracy. Urządzenie nadaje się do pracy
ciągłej. Urządzeniem tym można napełniad i opróżniad zbiorniki gaśnic
proszkowych od 1 do 12 kilogramów oraz agregaty gaśnicze do 250 kg. Maszyna
filtruje przesypywany proszek, zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia oraz
spulchnia proszek. PSM Compact posiada elektromagnetyczny zawór zmiany
kierunku przepływu powietrza, który umożliwia wtłoczenie proszku do gaśnicy
oraz oczyszczenie filtrów maszyny. PSM Compact można zamówid również w
wariancie stacjonarnym lub z silnikiem spalinowym. Wszystkie maszyny ssące do
proszku są proste i wygodne w obsłudze. Uszczelnienie całego układu oraz
specjalne filtry sprawiają, że przesypywanie proszku odbywa się w sposób
całkowicie bezpyłowy. Wbudowany wziernik pozwala obserwowad proces
napełniania gaśnicy. Odpowiednia siła ssąca umożliwia rozładowanie pełnych
gaśnic bezpośrednio do maszyny. Zawór odcinający umożliwia jednoczesne opróżnianie oraz napełniania
gaśnicy, co znacznie zwiększa wydajnośd pracy. Maszyny wyposażone są w kółka, co umożliwia łatwe
transportowanie. Przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania można opróżniad i napełniad agregaty
gaśnicze o dużych pojemnościach.

Dane techniczne:
Silnik

400V/50Hz; 1,8 kW

Siła ssąca (l/min)

2120

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

850

Wysokośd transportowa (mm)

1200

Wysokośd max. (mm)

1540

Masa (kg)

75

Numer katalogowy

186022

Przetłaczarka do proszku PSM Power 230V
Jest dużym urządzeniem przeznaczonym dla dużych zakładów naprawy gaśnic.
Urządzenie posiada zdejmowaną głowicę filtrów, co pozwala na bezpośrednie
napełnianie agregatów proszkowych (25-250 kg) bez dodatkowego
oprzyrządowania. Urządzeniem tym można napełniad i opróżniad zbiorniki gaśnic
proszkowych od 1 do 12 kilogramów oraz agregaty gaśnicze do 250 kg. Maszyna
filtruje przesypywany proszek, zatrzymuje zanieczyszczenia oraz spulchnia proszek.
PSM POWER posiada elektromagnetyczny zawór zmiany kierunku przepływu
powietrza, który umożliwia wtłoczenie proszku do gaśnicy oraz oczyszczenie filtrów
maszyny. Wszystkie maszyny ssące do proszku są proste i wygodne w obsłudze.
Uszczelnienie całego układu oraz specjalne filtry sprawiają, że przesypywanie
proszku odbywa się w sposób całkowicie bezpyłowy. Wbudowany wziernik pozwala
obserwowad proces napełniania gaśnicy. Odpowiednia siła ssąca umożliwia
rozładowanie pełnych gaśnic bezpośrednio do maszyny. Zawór odcinający
umożliwia jednoczesne opróżnianie oraz napełniania gaśnicy, co znacznie zwiększa
wydajnośd pracy. Maszyny wyposażone są w kółka, co umożliwia łatwe
transportowanie. Przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania można
opróżniad i napełniad agregaty gaśnicze o dużych pojemnościach.

Dane techniczne:
Silnik

230V/50Hz; 0,96 kW

Siła ssąca (l/min)

1960

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

800

Wysokośd transportowa (mm)

1720

Wysokośd max. (mm)

2050

Masa (kg)

80

Numer katalogowy

186031

Przetłaczarka do proszku PSM Power 400V
Jest dużym urządzeniem przeznaczonym dla dużych zakładów naprawy gaśnic.
Urządzenie posiada zdejmowaną głowicę filtrów, co pozwala na bezpośrednie
napełnianie agregatów proszkowych (25-250 kg) bez dodatkowego
oprzyrządowania. PSM POWER 400V nadaje się do pracy ciągłej. Urządzeniem tym
można napełniad i opróżniad zbiorniki gaśnic proszkowych od 1 do 12 kilogramów
oraz agregaty gaśnicze do 250 kg. Maszyna filtruje przesypywany proszek,
zatrzymuje zanieczyszczenia oraz spulchnia proszek. PSM POWER posiada
elektromagnetyczny zawór zmiany kierunku przepływu powietrza, który umożliwia
wtłoczenie proszku do gaśnicy oraz oczyszczenie filtrów maszyny. Wszystkie
maszyny ssące do proszku są proste i wygodne w obsłudze. Uszczelnienie całego
układu oraz specjalne filtry sprawiają, że przesypywanie proszku odbywa się w
sposób całkowicie bezpyłowy. Wbudowany wziernik pozwala obserwowad proces
napełniania gaśnicy. Odpowiednia siła ssąca umożliwia rozładowanie pełnych gaśnic
bezpośrednio do maszyny. Zawór odcinający umożliwia jednoczesne opróżnianie
oraz napełniania gaśnicy, co znacznie zwiększa wydajnośd pracy. Maszyny
wyposażone są w kółka, co umożliwia łatwe transportowanie. Przy zastosowaniu
odpowiedniego oprzyrządowania można opróżniad i napełniad agregaty gaśnicze o dużych pojemnościach.

Dane techniczne:
Silnik

400V/50Hz; 1,8 kW

Siła ssąca (l/min)

2120

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

800

Wysokośd transportowa (mm)

1720

Wysokośd max. (mm)

2050

Masa (kg)

86

Numer katalogowy

186032

Przetłaczarka do proszku PSM Jumbo
To najmocniejsza ze standardowych przesypywarek do proszku. Aby
zapewnid bardzo wysokie osiągi maszyna została wyposażona w dwa silniki
elektryczne. Gwarantuje to wybranie, przefiltrowanie i ponowne
nasypanie do 20 kg proszku w ciągu minuty. W maszynie zastosowany
został specjalny tłumik, aby zapewnid komfortowe warunki pracy. Gdy
maszyna używana jest do przesypania mniejszej ilości proszku można
pracowad z włączonym tylko jednym silnikiem. PSM JUMBO przeznaczone
jest do obsługi zbiorników o pojemnościach aż do 750 kg. Mimo to do
obsługi urządzenia potrzebna jest tylko jedna osoba. PSM JUMBO może
byd używane jako urządzenie stacjonarne bądź dzięki zamontowanym
kółkom (również skrętnym) jako urządzenie przewoźne. Głowica maszyny
wyposażona jest w szybkozłącze oraz zawór odcinający. Dzięki temu
można zamontowad ją na dowolnym zbiorniku np. agregacie proszkowym.
Rozwiązanie to znacznie przyspiesza proces napełniania i eliminuje
koniecznośd stosowania dodatkowego oprzyrządowania
(np. SK-50).Głowicę można zamontowad również na zbiornikach 50 kg lub
250 kg, do których zbierany będzie proszek.

Dane techniczne:
Silnik

2 x 400V/50Hz 1,8 kW

Siła ssąca (l/min)

2265

Pojemnośd zbiornika (kg)

12

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

789

Głębokośd (mm)

800

Wysokośd transportowa (mm)

1840

Wysokośd max. (mm)

2180

Masa (kg)

135

Numer katalogowy

186051

Przetłaczarki do proszku – osprzęt:

Przystawka do agregatów Set SK-50
Przy pomocy przystawki SK-50 można napełniad agregaty proszkowe 25 - 50
kg. Zasysany proszek nasypywany jest do zbiornika agregatu. SK-50
wyposażone jest w sito, które zatrzymuje zanieczyszczenia znajdujące się w
proszku.

Dane techniczne:
Szerokośd (mm)

310

Głębokośd (mm)

270

Wysokośd (mm)

190

Masa (kg)

1,5

Numer katalogowy

186008

Wózek transportowy do beczki 250 kg
Wygodny wózek transportowy do beczki 250 kg. Umożliwia łatwe przemieszczanie pełnej beczki w warsztacie.

Dane techniczne:
Szerokośd (mm)

700

Głębokośd (mm)

700

Wysokośd (mm)

145

Masa (kg)

6,6

Numer katalogowy

187214

Zbiornik na proszek 50 kg dla PSM Power
Przesypywarki PSM Power i PSM Jumbo można wyposażyd w beczkę na
proszek o pojemności 50. Do beczki może byd zbierany proszek z gaśnic lub
agregatów, które po wymalowaniu zostają ponownie napełnione proszkiem
zgromadzonym w beczce. Do beczki dołączony jest dodatkowy wąż oraz rura
ssąca.

Dane techniczne:
Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

420

Wysokośd (mm)

910

Masa (kg)

15

Numer katalogowy

186019

Zbiornik na proszek 50 kg
Każde z urządzeo PSM można wyposażyd w beczkę na proszek o
pojemności 50. Do beczki może byd zbierany proszek z gaśnic lub
agregatów, które po wymalowaniu zostają ponownie napełnione
proszkiem zgromadzonym w beczce. Do beczki dołączony jest dodatkowy
wąż oraz rura ssąca.

Dane techniczne:
Szerokośd (mm)

420

Głębokośd (mm)

500

Wysokośd (mm)

870

Masa (kg)

15

Numer katalogowy

186009

Uchwyty do gaśnic:

Uchwyt mechaniczny SVM
Uchwyt do szybkiego mocowania zbiorników gaśnic.
Gumowe osłony oraz płynna regulacja docisku
zapewniają
stabilne
trzymanie
zbiorników.
Konstrukcja urządzenia zabezpiecza zbiorniki przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane techniczne:
Szerokośd (mm)

445

Głębokośd (mm)

230

Wysokośd (mm)

155

Masa (kg)

4,5

Numer katalogowy

186501

Uchwyt do gaśnic mechaniczny – obrotowy DSV
Uchwyt do mocowania zbiorników gaśnic. Posiada możliwośd obracania
zbiornika w celu spulchnienia proszku. Regulowana dolna częśd mocowania
pozwala na wygodną pracę przy każdym typie gaśnicy.

Dane techniczne:
Szerokośd (mm)

410

Głębokośd (mm)

490

Wysokośd (mm)

460

Masa (kg)

11

Numer katalogowy

186504

Uchwyt pneumatyczny do gaśnic SVP
Stacjonarny uchwyt z regulacją wysokości podstawki na gaśnice,
przeznaczony do mocowania zbiorników gaśnic. Źródłem zasilania
uchwytu może byd sprężone powietrze lub azot (5 bar). Mocując
zbiornik w uchwycie używamy równocześnie dwóch odrębnych
przycisków. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczną pracę.

Dane techniczne:
Ciśnienie wejściowe (bar)

max. 10

Szerokośd (mm)

680

Głębokośd (mm)

380

Wysokośd (mm)

570

Masa (kg)

18

Numer katalogowy

186511

Uchwyt pneumatyczny-obrotowy do gaśnic SVPD
Stacjonarny uchwyt z regulacją wysokości podstawki na gaśnice,
przeznaczony do mocowania zbiorników gaśnic Źródłem zasilania uchwytu
może byd sprężone powietrze lub azot (5 bar). Mocując zbiornik w uchwycie
używamy równocześnie dwóch odrębnych przycisków. Takie rozwiązanie
gwarantuje bezpieczną pracę. Wersja SVPD posiada możliwośd obracania
zamocowanego zbiornika o 360 stopni.

Dane techniczne:
Ciśnienie wejściowe (bar)

max. 10

Szerokośd (mm)

680

Głębokośd (mm)

380

Wysokośd (mm)

570

Masa (kg)

18

Numer katalogowy

186528

Wózek konserwatora gaśnic DSV Mobil
Wózek konserwatora DSV-Mobil posiada obrotowy uchwyt mechaniczny
z regulacją wysokości, uchwyt na wagę elektroniczną, półkę na
narzędzia, oraz miejsce na skrzynkę narzędziową. Podczas przeglądów
gaśnic pod ręką znajduje się cały warsztat. Wózek konserwatora można
dodatkowo wyposażyd w torby na części zamienne oraz narzędzia.

Dane techniczne:
Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

630

Wysokośd transportowa (mm)

890

Wysokośd max. (mm)

1280

Masa (kg)

24

Numer katalogowy

185503

Wózek konserwatora gaśnic DSV Mobil – schodowy
Wózek konserwatora DSV-Mobil posiada obrotowy uchwyt mechaniczny z
regulacją wysokości, uchwyt na wagę elektroniczną, półkę na narzędzia, oraz
miejsce na skrzynkę narzędziową. Podczas przeglądów gaśnic pod ręką
znajduje się cały warsztat. Wózek konserwatora można dodatkowo wyposażyd
w torby na części zamienne oraz narzędzia. Ta wersja DSV Mobil posiada
specjalne kółka ułatwiające transportowanie wózka po schodach.

Dane techniczne:

Kolor

Szary młotkowy

Szerokośd (mm)

500

Głębokośd (mm)

630

Wysokośd transportowa (mm)

890

Wysokośd max. (mm)

1280

Masa (kg)

24

Numer katalogowy

186509

Tester do kontroli sieci hydrantowej HPS wraz z walizką
Niemiecka
jakośd
wykonania
i
niezawodnośd!
Urządzenie do kontroli sieci hydrantowych – zestaw w wygodnej
walizce. Tester do hydrantów HPS umożliwia przeprowadzenie
statycznej próby ciśnienia w sieciach hydrantowych 25 i 52 oraz
obliczenie wydajności wodnej.
Urządzenie HPS składa się z następujących części:
- opakowanie ( walizka)
- prądownica z manometrem 0 - 25 bar
- wąż gumowy
- łącznik Ø 52,
- przełącznik Ø 52/25
- dysze przepływowe o średnicach 4, 6, 9 mm
Dla dokonywania prób i pomiarów należy dodatkowo zaopatrzyd się w plastikowy zbiornik do wody o
pojemności około 50 litrów.

Dane techniczne:
Długośd całkowita (mm)

1500

Długośd węża (mm)

1300

Wymiary walizki (mm)

510 x 370 x 130

Masa zestawu (kg)

4,5

Manometr

kl. 1,6 0 - 25 bar

Numer katalogowy

186995

Przeprowadzenie pomiaru wydajności - czynności:
- Łącznik Ø 52 podłączyd do nasady zaworu hydrantowego (zawór prądownicy HPS zamknięty),
- Założyd na wylocie prądownicy dyszę przepływową np. o średnicy 6 mm,
- Otworzyd zawór hydrantowy, manometr wskazuje ciśnienie statyczne badanej sieci hydrantowej na danym
poziomie,
- Otworzyd na kilka sekund zawór prądownicy, kierując strumieo wody do beczki. Jeżeli manometr wskaże
spadek ciśnienia, należy wymienid dyszę przepływową na mniejszą, w tym przypadku na dyszę o średnicy 4
mm,
- Ponownie otworzyd zawór prądownicy i jeżeli ciśnienie wskazywane na manometrze nie zmniejsza się
odczytujemy wydajnośd wodną z tabeli pomiarowej załączonej do instrukcji obsługi,
- Zamykamy zawór hydrantu,
- Otwieramy zawór prądownicy wypuszczając do beczki wodę z układu HPS.

Przykładowy odczyt:
- Ciśnienie przepływu wynosi: 3,5 bar,
- Założona dysza wylotowa (przepływowa) - o średnicy 4 mm,
- Odczytana na tabeli wydajnośd wodna - 19 l/min.

Tabela pomiarowa urządzenia HPS

Manometr Ilośd wody przepływającej w l/min ( wg. DIN 14200 )
ciśnienie

Przekroje dysz pomiarowych w mm

bar

4

6

9

12

0,5

7

17

37

66

1,0

10

23

53

94

1,5

13

29

65

115

2,0

15

33

75

133

2,5

16

37

83

148

3,0

18

41

91

162

3,5

19

44

99

175

4,0

21

47

106

188

4,5

22

50

112

199

5,0

23

52

118

210

5,5

24

55

124

220

6,0

26

57

129

230

6,5

27

60

135

239

7,0

28

62

140

248

7,5

29

64

145

257

8,0

29

66

149

266

8,5

30

68

154

273

9,0

31

70

158

281

9,5

32

72

163

289

10,0

33

74

167

297

Tester hydrantów zewnętrznych – Flowmaster
Flowmaster został skonstruowany i wykonany przy udziale
brytyjskiej i irlandzkiej straży pożarnej. Urządzenie umożliwia
wykonanie pomiaru ciśnienia oraz przepływu wody.
Urządzeniem Flowmaster można zmierzyd ciśnienie oraz
przepływ w punktach pobierania wody. Można sprawdzid, czy
hydranty lub pompy spełniają określone wymagania oraz
kontrolowad zużycie wody w danym punkcie Pomiarów
można dokonywad w instalacjach wodnych o ciśnieniu do 25
bar i przepływie wody do 3000 l/min. Urządzenie waży tylko
12 kg i jest wyposażone w akumulator, dzięki czemu można
je podłączyd w prawie każdym miejscu.. Czujnik służący do mierzenia przepływu wody nie ma żadnych
ruchomych części, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia oraz uszkodzenia. Mocna i odporna na korozje
obudowa aluminiowa z praktycznym uchwytem chroni urządzenie podczas codziennego użytkowania. Podczas
pomiaru przepływu wody można za pomocą przycisku na cyfrowym wyświetlaczu wybierad między
wskazaniem chwilowego lub całkowitego przepływu wody.

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze (bar)

25

Dokładnośd

50 ~ 750 l/min ± 15 l/min

Ciśnieniomierz

Elektromagnetyczny

Bateria:

Akumulator DC 12V 400 mA.

Zakres pomiarów (l/min)

30 - 3000 l/min,

Kolor

Czerwony

Szerokośd (mm)

240

Głębokośd (mm)

390

Wysokośd (mm)

210

Masa (kg)

12

Obudowa

Aluminium

Numer katalogowy

187216

Wyposażenie dodatkowe:
Zestaw dysz do Flowmaster
Zawór kulowy wraz z kompletem dysz o różnych średnicach. Służy do
sprawdzania wydajności np. pomp pożarniczych.

Port do transmisji danych + oprogramowanie

Port do transmisji danych oraz oprogramowanie umożliwiają komunikację urządzenia Flowmaster z
komputerem. Dzięki takiemu rozwiązaniu można odczytywad wyniki pomiarów, wykonywad zestawienia i
raporty na komputerze.

Kompresor 20 bar
Mały i wydajny kompresor przydatny w warsztacie naprawy
gaśnic, np. do współpracy z testerami do węży gaśnic SPG oraz
SPGV.

Dane techniczne:

Silnik

230 V, 50Hz, 1,1 kW

Wydajnośd (kg/min)

125

Ciśnienie robocze (bar)

20

Kolor

Żółty

Szerokośd (mm)

270

Głębokośd (mm)

520

Wysokośd (mm)

450

Masa (kg)

32

Numer katalogowy

187067

Kompresor powietrzny do HTG

Przeznaczony do współpracy z urządzeniami HTG 500 oraz HTG 500/60.

Dane techniczne:

Silnik

400V, 3,0 kW

Wydajnośd (kg/min)

410

Szerokośd (mm)

870

Głębokośd (mm)

370

Wysokośd (mm)

780

Masa (kg)

52

Numer katalogowy

041250

Tester do węży gaśniczych SPG
Urządzenie służy do sprawdzania szczelności
węży z zaworem odcinającym. Podczas
próby sprawdzana jest szczelnośd węża jak
również zaworu odcinającego. Tester został
wyposażony w reduktor ciśnieniowy, którym
można płynnie ustawid żądane ciśnienie
próbne. Opuszczana osłon chroni osoby
obsługujące urządzenie. W komplecie z
urządzeniem dostarczane są dwie koocówki do podłączania węży (22x1,5).

Dane techniczne:
Ciśnienie wejściowe (bar)

max. 200

Ciśnienie robocze (bar)

max. 30

Szerokośd (mm)

1060

Głębokośd (mm)

225

Wysokośd (mm)

200

Masa (kg)

11,5

Numer katalogowy

186405

Tester do węży gaśnic SPGV
Urządzenie służy do sprawdzania szczelności węży
do gaśnic wyposażonych w zawór odcinający oraz
węży bez zaworu odcinającego. Podczas próby
sprawdzana jest szczelnośd węża jak również
zaworu odcinającego. Opuszczana
osłona
połączona z zaworem bezpieczeostwa chroni
osoby obsługujące urządzenie. Dopóki osłona jest
podniesiona dopływ powietrza jest zamknięty.
Otwarcie osłony po zakooczonej próbie
odpowietrza cały układ. Aby umożliwid sprawdzanie węży bez prądownicy zamontowana została gumowa
płytka zamykająca wylot węża.

Dane techniczne:

Ciśnienie wejściowe (bar)

40

Szerokośd (mm)

1080

Głębokośd (mm)

215

Wysokośd (mm)

220

Masa (kg)

18

Numer katalogowy

186401

Urządzenie do przeprowadzania prób ciśnieniowych zbiorników
niskociśnieniowych HTG 60
Urządzeniem HTG-60 można przeprowadzad próby
ciśnieniowe w zakresie 0-60 bar. Regulację ciśnienia
wykonuje się bezstopniowo za pomocą pokrętła.
Urządzenie umożliwia przeprowadzenie prób 5
zbiorników jednocześnie. Zastosowany układ wodny
umożliwia wielokrotne wykorzystywanie do prób tej
samej wody, co znacznie obniża koszty. Zastosowanie
uchwytów mechanicznych powoduje pewne trzymanie
zbiorników podczas próby oraz ich łatwy montaż i
demontaż na stanowisku.

Dane techniczne:

Silnik

230V/50Hz, 0,8 kW

Zawór bezpieczeostwa (bar)

6

Wydajnośd (l/min)

50

Ciśnienie (bar)

60

Reduktor ciśnieniowy (bar)

0-5 bar

Zapotrzebowanie na powietrze

10 bar, 300 l/min

Kolor

Szary

Szerokośd (mm)

2850

Głębokośd (mm)

560

Wysokośd (mm)

1780

Masa (kg)

165

Numer katalogowy

186081

Urządzenie do przeprowadzania prób wysokociśnieniowych - HTG-500
Urządzenie HTG-500 służy do prób wysokociśnieniowych do 500 bar.
Wysokie ciśnienie w urządzeniu wytwarzane jest przez pompę
powietrzną. Gdy cały układ wypełniony jest wodą uruchamia się pompa
powietrzna, która podnosi ciśnienie w układzie. Urządzenie umożliwia
przeprowadzenie prób 5 zbiorników jednocześnie. Samozasysająca
pompa umożliwia wielokrotne wykorzystywanie do prób tej samej wody.
Zastosowanie uchwytów mechanicznych powoduje pewne trzymanie
zbiorników podczas próby oraz ich łatwy montaż i demontaż na
stanowisku. Osłona ochronna zabezpiecza osoby obsługujące
urządzenie. Do przeprowadzania prób wysokociśnieniowych wymagany
jest dodatkowo kompresor o wydajności 300 l/min.

Dane techniczne:

Silnik

230V/50Hz, 0,8 kW

Zawór bezpieczeostwa (bar)

6

Wydajnośd (l/min)

50

Ciśnienie (bar)

500

Reduktor ciśnieniowy (bar)

0-4

Zapotrzebowanie na powietrze

10 bar, 300 l/min

Kolor

Szary

Szerokośd (mm)

2850

Głębokośd (mm)

560

Wysokośd (mm)

1780

Masa (kg)

203

Numer katalogowy

186181

Urządzenie do suszenia węży tłocznych – STG.
Efektywne urządzenie do suszenia pożarniczych węży tłocznych. Wysoka wydajnośd
ciepłego powietrza pozwalająca na bardzo szybkie osuszenie. Urządzenie STG
używane jest do osuszania pożarniczych węży tłocznych. Posiada regulowany
nagrzewacz powietrza. Węże tłoczne (mokre wewnątrz) podłączane są z jednej strony
do przyłącza – Storz C, urządzenia STG. Drugi koniec węża pozostaje swobodny
pozwalając na wypływ wypompowywanego powietrza. Urządzenie posiada wydajnośd
przepływu powietrza równą 1600 l/min oraz moc cieplną równą 2200 W.

Urządzenie składa się z:
- stalowej ramy rurowej na kółkach,
- silnika elektrycznego z bocznym kondensatorem kanałowym i nagrzewnicy powietrza,
-regulowanego termostatu i przyłącza typu: Storz-C.
Silnik, nagrzewnica powietrza oraz termostat są chronione poprzez ocynkowaną stalową obudowę.
Pięciometrowy przewód oraz specjalny łącznik służą do zasilania STG. Uchwyt (rączka) może byd podczas
transportu składana. Jako wyposażenie dodatkowe – za dodatkową opłatą może byd do urządzenia STG
zainstalowane urządzenie do zwijania pożarniczych węży tłocznych.

Dane techniczne:
Wydajnośd przepływu powietrza (l/min) 1600
Nagrzewnica - moc cieplna

2200 W

Stopieo ochrony

IP54

Silnik elektryczny

230V, 50 Hz, 0,75 kW

Długośd przewodu zasilającego (m)

5

Wymiary (mm)

990 x 430 x 640

Kolor

czerwony, RAL3000

Masa (kg)

37

Numer katalogowy

186531, 186215

Tester do węży HPP (16 bar)
Pompa HPP jest mobilnym urządzeniem testującym służącym do
sprawdzania szczelności węży hydrantowych. Węże przeznaczone do
sprawdzenia napełniane są wodą i poddane odpowiedniemu ciśnieniu za
pomocą pompy ciśnieniowej wyposażonej w manometr kontrolny i
regulator ciśnienia. Dzięki tej metodzie sprawdzanie węży i instalacji
wodnych jest w pełni bezpieczne. Za pomocą dodatkowego rozdzielacza
możliwe jest jednoczesne przeprowadzanie prób trzech węży. Do napędu
pompy służy silnik elektryczny 230V. Maksymalne ciśnienie próbne wynosi
16 bar.

Dane techniczne:
Silnik

230 V, 50Hz, 1 kW

Ciśnienie (bar)

16

Regulacja ciśnienia

Płynna

Kolor

Czerwony

Szerokośd (mm)

430

Głębokośd (mm)

610

Wysokośd transportowa (mm)

475

Wysokośd max. (mm)

990

Masa (kg)

38

Numer katalogowy

186500

Tester do węży HPP (30 bar)
Pompa HPP jest mobilnym urządzeniem testującym służącym do
sprawdzania szczelności węży hydrantowych. Węże przeznaczone do
sprawdzenia napełniane są wodą i poddane odpowiedniemu ciśnieniu za
pomocą pompy ciśnieniowej wyposażonej w manometr kontrolny i regulator
ciśnienia. Dzięki tej metodzie sprawdzanie węży i instalacji wodnych jest w
pełni bezpieczne. Za pomocą dodatkowego rozdzielacza możliwe jest
jednoczesne przeprowadzanie prób trzech węży. Do napędu pompy służy
silnik elektryczny 230V. Maksymalne ciśnienie próbne wynosi 30 bar.

Dane techniczne:
Silnik

230 V, 50Hz , 1 kW

Ciśnienie (bar)

30

Regulacja ciśnienia

Płynna

Kolor

Czerwony

Szerokośd (mm)

430

Głębokośd (mm)

610

Wysokośd transportowa (mm)

475

Wysokośd max. (mm)

990

Masa (kg)

38

Numer katalogowy

186515

O firmie
Firma Szybicki funkcjonuje na rynku od 1993 roku. Zajmuje się zaopatrywaniem służb ratowniczych w
narzędzia ratownicze oraz profesjonalny sprzęt taki jak: agregaty prądotwórcze, narzędzia
hydrauliczne, działka wodno-pianowe, prądownice, pompy wodne, wentylatory oddymiające i wiele
innych. Firma oferuje zaawansowane technologicznie urządzenia renomowanych zachodnich
producentów. Wśród nich znaleźd można także specjalistyczne maszty oświetleniowe o trwałej i
stabilnej konstrukcji, które skutecznie oświetlają miejsce pracy technicznych służb ratowniczych.
Występują one w wersji ze sterowaniem pneumatyczno-elektrycznym lub ręcznym, są łatwe w
obsłudze, stanowią nowoczesny system oświetlenia, ułatwiający pracę służb. Oferta handlowa firmy
Szybicki jest bardzo bogata i zróżnicowana. Obejmuje również wysokiej klasy agregaty prądotwórcze
Geko, które stanowią niezbędne wyposażenie straży pożarnej i innych służb ratowniczych. W
asortymencie dostępnych jest wiele modeli agregatów o różnych parametrach technicznych i
szerokich zastosowaniach. Są to urządzenia niezawodnie działające w ekstremalnych warunkach
temperaturowych. Dodatkową specjalnością firmy Szybicki jest zabudowa pojazdów specjalistycznych
- samochodów strażackich gaśniczych, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz
pojazdów pogotowia energetycznego i innych służb ratowniczych. Szerokie zastosowania oraz
funkcjonalnośd i precyzja wykonania gwarantują doskonałą jakośd oraz satysfakcję użytkowania
pojazdów.
Nasza firma posiada duże doświadczenie na rynku oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną.
Zapewniamy fachowe doradztwo, profesjonalne usługi serwisowania oraz miłą obsługę.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
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Kontakt handlowy:

SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki
ul. Lipowa 10
62-028 Koziegłowy k. Poznania
tel.: 61 654 03 00
fax: 61 652 01 95
e-mail: szybicki@szybicki.com.pl

Pełna oferta jest dostępna na naszej stronie internetowej:

www.szybicki.com.pl
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