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… jakosc w trosce o bezpieczenstwo

Zabudowa na podwoziu Ford Transit - SLRT SZYBICKI
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (4x2)
Podwójna kabina, zabudowa kontenerowa ze zbiornikiem wody 1000 l

Dane techniczne:
SLRT SZYBICKI
Silnik

z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem

Rodzaj paliwa

olej napędowy
3

Pojemnośd silnika *cm ]

2.198

Moc silnika [kW(KM)]

114 (155)

Moment obrotowy [Nm]

385

Norma emisji spalin

EURO 5

Liczba przełożeo

6 + wsteczny

Napęd

na oś tylną (koła bliźniacze)

Dopuszczalna masa całkowita *kg+

4.600

Ładownośd *kg+

1.650

Średnica zawracania (zewnętrzna obrysowa) *m+

15,5

Liczba miejsc siedzących

5

Najważniejsze cechy pojazdu:
- podwójna kabina na ramie
- przeszklenie w części osobowej
- przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
- dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
- elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie
kierowcy
- centralny, podwójnie ryglowany zamek sterowany
pilotem
- poduszka powietrzna dla kierowcy
- systemy bezpieczeostwa: ABS, ESP, BTCS, EBD, HLA
- klimatyzacja
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- przednie światła przeciwmgielne
- komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg)

Oznakowanie:
- belka świetlna z napisem "STRAŻ"
- generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych
- lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu
- lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego

Zabudowa

- oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału
pasażerskiego
- oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału
pasażerskiego
- konstrukcja zabudowy szkieletowa, z kształtowników ze stali nierdzewnej, z ramą pośrednią
przykręcaną do ramy podwozia
- poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium
- półki aluminiowe regulowane z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze

Dach pojazdu:
- wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem
przeciwpoślizgowym
- jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu
- miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne
- długośd zabudowy: 2700 mm
- szerokośd rolet bocznych - po 2 rolety na stronę, 1000 mm każda
- roleta w ścianie tylnej o szerokości 800 mm.
- rolety aluminiowe pyło- i wodoszczelne
- wysokośd zabudowy równa wysokości pojazdu

Wyposażenie dodatkowe:
1. Agregat wysokociśnieniowy Fireco
- wydajnośd pompy 75 l/min, przy ciśnieniu 40 bar
- silnik czterosuwowy
- rozruch elektryczny lub ręczny
- linia szybkiego natarcia 60 mb ze zwijadłem ręcznym
- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego, oraz możliwością
podania piany ciężkiej
- zbiornik wody o pojemności 1000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 80
litrów

2. Komunikacja:
- 1 radiotelefon przewoźny
- 2 radiotelefony nasobne
- radiotelefony nasobne wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe
- parametry: częstotliwośd VHF136-174MHz, moc 1-:-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz
dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA
- min.255 kanałów (nasobne), min. 128 kanałów (samochodowy)
- wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków
- obrotowy potencjometr siły głosu.
3. Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V
4. Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291
5. Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12V, 7-pinowe, wg PN-83/S-76055
7. Reflektor pogorzeliskowy
8. Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak (opcja dodatkowa)
9. Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5 t, przy czym za uciąg uważa się
siłę pracy mechanizmu wyciągarki (opcja dodatkowa)
10. 4 latarki akumulatorowe w wykonaniu EX wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe
w pojeździe (opcja dodatkowa)
11. Dodatkowy zestaw kół wyposażonych w opony zimowe (opcja dodatkowa)

POJAZD SPEŁNIA WYMAGANIA:
pkt. 4.1, 4.2, 4.3.1 zał. Nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20
czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeostwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. Nr 143,
poz. 1002)
Samochód posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Możliwe dowolne skonfigurowanie przestrzeni w ramach zabudowy (półki regulowane, podest wyjazdowy,
oświetlenie LED, zbiorniki na wodę i środek pianotwórczy itd.)

Pojemnośd zbiornika od 200 do 1000 l wody.
Różne wersje silnikowe oraz wyposażenia podwozia.

Zabudowa na podwoziu Mitsubishi L200 DoubleCab
Silnik: 2,5 diesel 178 KM / 400 Nm
Napęd: 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego
Zabudowa: aluminiowa, wpisana w obrys kabiny, z klapami na siłownikach po 3 stronach, wnętrze
pokryte blachą ryflowaną, podest wyjazdowy, mocowania do narzędzi, skrzynia metalowa,
oświetlenie LED przedziału transportowego

Wersja z modułem gaśniczym
Zbiornik: 200 l do 400 l wody, 20 l środka pianotwórczego
Moduł: agregat wysokociśnieniowy o wydajności 50 l/min
przy ciśnieniu 40 bar, zwijadło, wąż 60 m z prądownicą
uniwersalną
Możliwe dowolne skonfigurowanie przestrzeni
w ramach zabudowy. Pojemnośd zbiornika do 400 l wody.
Różne wersje silnikowe oraz wyposażenie podwozia.

Pozostałe warianty zabudowy:
Samochód w wersji z zabudową wysoką oraz roletami.

Samochód w wersji z klapą.

Kształt i wielkośd zabudowy może byd zmodyfikowana na potrzeby Kupującego.

Istnieje możliwośd zbudowania samochodów na podwoziach:
- Ford Ranger
- Toyota Hilux
- Nissan Navara
- Isuzu D-Max

Maszty oświetleniowe Fireco
Maszty oświetleniowe włoskiej firmy Fireco oferują duże długości
wysuwu przy relatywnie niewielkich długościach początkowych.
Dodatkowo charakteryzuje je niewielka masa, przez co możliwy jest
montaż również na elementach ruchomych (np. drzwiach). Dodatkowo
oferowane są różne elementy mocujące, które pozwalają umieścid
maszt zarówno na zabudowie samochodu jak i w jej wnętrzu.
Urządzenia charakteryzują się najwyższą jakością użytych materiałów
(wzmacniane stopy aluminium), precyzją wykonania oraz wygodą
użytkowania. Do masztów oferujemy głowice z najaśnicami (do 4 szt.) o
mocach i klasie ochrony dostosowanych do potrzeb Klienta (m.in. 500W,
1000W).

Dostępne warianty:
- długośd koocowa: 2-20 m
- liczba sekcji: 2-9
- średnica podstawy: 66 mm, 80 mm, 101 mm
- sterowanie: ręczne (pompa ręczna), elektryczno-pneumatyczne (również ze zdalnym sterowaniem)
- kabel: w środku lub na zewnątrz
- dopuszczalne obciążenie na głowicy: do 20 kg
- maszty ciężkie lub do specjalnych zastosowao (na zamówienie)
- najaśnice z regulacją ręczną lub zdalną elektryczną

Dane techniczne:
CN 5303HB
Maksymalna długośd wysuniętego masztu *cm+ 350
Minimalna długośd złożonego masztu *cm+

147

Ilośd sekcji

3

Średnica podstawy *mm+

66

Dopuszczalne obciążenie na głowicy [kg]

15

Masa [kg]

ok. 12

Sterowanie

pompa ręczna

Sterowanie najaśnicami

ręczne

Umiejscowienie kabla zasilającego najaśnice

wewnątrz masztu

Maszt CN 5303 z pompą ręczną

Dostępne akcesoria:
- mocowanie boczne

- mocowanie dolne

- pierścieo dachowy (okrągły)

- pierścieo dachowy (prostokątny)

- najaśnice w wybranej konfiguracji

Oferujemy montaż masztów!

Maszt z najaśnicami sterowanymi
elektrycznie

Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy Fireco 5040B
Wysokociśnieniowy agregat gaśniczy produkcji
włoskiej, przeznaczony jest do gaszenia małych
pożarów grupy A i B za pomocą zwartego i
rozpylonego strumienia wody oraz strumienia
piany gaśniczej ciężkiej, podawanych pod wysokim
ciśnieniem 40 bar. Ze względu na swą modułową
konstrukcję może byd zamontowany na każdym
podwoziu samochodowym (także w lekkich
samochodach
pożarniczych)
zapewniającym
odpowiednią ilośd miejsca na agregat i zbiornik wodny o pojemności od 100 do 1000 l oraz zbiornik
na środek pianotwórczy. Istnieje także możliwośd montażu właściwie w każdym samochodzie
gaśniczym z wykorzystaniem istniejącego zbiornika wody. Szczegóły odnośnie montażu i wielkości
zbiornika są ustalane indywidualnie z Kupującym.
Agregat składa się z:
- membranowej pompy wysokociśnieniowej
- napędu z własnego, 1-cylindrowego, 4-suwowego silnika benzynowego Briggs&Stratton
- zwijadła z wężem wysokociśnieniowym o długości 60 m, zakooczonego uniwersalną prądownicą
wodno - pianową
- zbiornika wodnego o pojemności 100 - 1000 l wykonanego ze stali nierdzewnej, wyposażonego w
króciec do napełniania z zewnętrznego źródła z instalacją przelewową i króciec do grawitacyjnego
opróżniania
- zbiornika środka pianotwórczego z tworzywa
- dozownika środka pianotwórczego z regulacją stężenia
- układu filtrowania na wejściu
Prądownica wodno-pianowa pistoletowa:
Agregat wyposażony jest w prądownicę wysokociśnieniową umożliwiającą podawanie zwartego i
rozproszonego prądu wody, oraz piany ciężkiej. Otwarcie przepływu wody lub piany następuje po
naciśnięciu spustu prądownicy. Regulacja strumienia środka gaśniczego odbywa się przy pomocy
dźwigni, będącej jednocześnie uchwytem prądownicy. Przesunięcie dźwigni do siebie powoduje
zwężenie strumienia wody, a przesunięcie od siebie - rozproszenie. Uruchomienie pompy, ustalenie
ciśnienia, podanie wody następuje poprzez naciśnięcie spustu prądownicy (prądownica sprzężona jest
z regulatorem obrotów silnika). Środek pianotwórczy jest zasysany z odrębnego zbiornika.

Wąż wysokociśnieniowy
Agregat wyposażony jest standardowo w wąż wysokociśnieniowy o długości
i średnicy wewnętrznej 16 mm. Wąż odporny jest na temperaturę od - 40°C do 125°C

60

m

Dozownik środka pianotwórczego
Agregat wyposażony jest w dozownik środka pianotwórczego, który umożliwia wytworzenie wodnego
roztworu środka pianotwórczego. Dozownik wyposażony jest w zawór zamykająco - regulacyjny ilości
pobieranego środka pianotwórczego i sprzężony z nim programator służący do zadawania żądanej
ilości pobieranego środka (od 0 do 6 %). Na podziałce programatora naniesione są kreski wraz z
odpowiadającymi im wartościami stężenia środka.
Inne warianty
Dostępne są również wersje o wydajności do 150 l/min oraz urządzenia o konstrukcji pionowej
(zwijadło nad agregatem).

Dane techniczne:
5040B
Silnik

spalinowy 4-suwowy

Moc silnika [kW(KM)]

6,5 (9)

Maksymalne ciśnienie *bar+

40

Maksymalna wydajnośd *l/min+

50

Długośd linii szybkiego natarcia *m+

60

Pojemnośd zbiornika paliwa *l+

7,9

Regulacja stężenia środka pianotwórczego

0% - 6%

Alarm olejowy

tak

Rozruch

elektryczny, ręczny

Przykładowa zabudowa:

Hydrauliczne narzędzia ratownictwa technicznego
Narzędzia hydrauliczne marki Weber Rescue są obecne na rynku europejskim od 1969 roku. Ich
przemyślaną konstrukcję zorientowaną na bezpieczeostwo i ergonomię oraz wysoką jakośd
wykonania doceniono w szczególności w Niemczech (ok. 65% udziału w rynku) czy Austrii (ok. 85%
udziału w rynku). Urządzenia te posiadają kilka kluczowych cech, które wyróżniają Weber Rescue na
tle konkurencji, takie jak precyzyjne sterowanie realizowane przez przycisk w rękojeści, elastyczne
przyłącze z oplotem stalowym, funkcja Eko, funkcja Turbo i wiele innych.
Sprzęt posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Rozpieracze ramieniowe:
Dostępne są rozpieracze o sile rozpierania od 35 do 80 kN. Wszystkie modele cechują się smukłą
konstrukcją oraz składanym uchwytem, które ułatwiają pracę w trudnych warunkach.

SP 43XL

SP 49

SP 60

Nożyce hydrauliczne:
Dostępnych jest wiele różnych wariantów nożyc. Standardowe nożyce oferują
siłę cięcia od 29 do 107 t oraz rozwarcie noży w przedziale 105-200 mm.
Dostępne są także nożyce do wycinania elementów wnętrza pojazdu
obsługiwane jedną ręką czy nożyce specjalistyczne do cięcia powtórnego z jedną
ruchomą szczęką. Istnieje możliwośd zamówienia nożyc z wymiennymi rdzeniami
(wersja Plus). Dodatkową zaletą jest obrotowy, demontowalny uchwyt.

RSX 160-50

RSX 200-107 Plus

RSX 185-105 All-Nine

Nożyco-rozpieracze (kombi):
Dostępne są nożyco-rozpieracze o sile rozpierania od 30 do 36 kN oraz sile
cięcia od 29 do 54 t. Urządzenia posiadają obrotowy, demontowalny uchwyt.

SPS 360

SPS 400

SPS 260 H

Rozpieracze kolumnowe:
Dostępna jest bogata oferta rozpieraczy kolumnowych jednostopniowych, teleskopowych oraz o
zwiększonej sile rozpierania (seria XL), która pozwala dobrad narzędzie do indywidualnych potrzeb.
Możliwy jest wybór między modelami o długości początkowej od 300 mm oraz długości koocowej do
1640 mm.

RZT 2-1170

RZT 2-600

Agregaty kompaktowe:
Istnieje możliwośd wyboru spośród lekkich agregatów hydraulicznych, które
cechują się wysokim poziomem mobilności oraz rozwiązaniami technicznymi
skracającymi czas akcji ratunkowej oraz wydłużającymi czas pracy na jednym
zbiorniku paliwa. Funkcja Eco - automatyczna regulacja obrotów w reakcji na zmiany obciążenia.
Funkcja Turbo - podwojenie prędkości jednego narzędzia. Dostępne są agregaty do obsługi jednego
lub dwóch narzędzi jednocześnie. Możliwośd zmiany narzędzi podczas pracy silnika (bez wyłączania
ciśnienia).

V400 Eco

V50 Eco

V-Eco Compact

Agregaty ze zwijadłami:
Agregaty hydrauliczne ze zwijadłami są dostępne w systemie dwuwężowym lub jednowężowym
(Coax). Długośd węży na bębnach od 15 do 20 m. Funkcja Turbo - podwojenie prędkości jednego
narzędzia. Agregaty są zbudowane w oparciu o konstrukcję ramową. Posiadają amortyzowane
uchwyty do przenoszenia, które pełnią także funkcję prowadnicy do węży. Istnieje możliwośd
instalacji uchwytów do przewożenia narzędzi nad zwijadłem. Możliwośd pracy jednego, dwóch lub
trzech narzędzi jednocześnie. Dostępny jest model z pierwszą na świecie bezstopniową pompą
hydrauliczną (brak wyczuwalnego momentu przełączenia między niskim a wysokim ciśnieniem).

V50-T+SAH20

V50-T+SAH20 L/R

Węże hydrauliczne:
W ofercie są węże o długościach 5 i 10 m. Można także wybrad
system dwuwężowy lub jednowężowy (Coax). Węże są
wyposażone w szybkozłącza pojedyncze typu Single. Dostępne
są także węże przedłużające o długości 15 m.

Akcesoria do narzędzi i stabilizacja:

System podpór stabilizacyjnych (Stab-Fast Basic)

Zestaw klocków i klinów (Stab-Fix Basic)

Podkłady progowy i deski rozdzielczej

Zestaw łaocuchów ciągnących

Narzędzia akumulatorowe E-Force:
W ofercie dostępne są narzędzia hydrauliczne zasilane z akumulatora
dołączanego do korpusu. Narzędzia te oferują parametry zbliżone do ich
odpowiedników napędzanych spalinowym lub elektrycznym agregatem
hydraulicznym. Zaletą narzędzi E-Force jest mobilnośd, stosunkowo lekka konstrukcja i
natychmiastowa gotowośd do pracy. Każdy akumulator posiada wskaźnik poziomu naładowania. Jest
możliwośd dokupienia dodatkowych akumulatorów, aby wydłużyd maksymalny czas działania.

SP 35L E-Force

RSX 180-80 Plus E-Force

SPS 360 E-Force

RZ1-900 E-Force

Wszystkie urządzenia oraz ich parametry dostępne są w oddzielnym katalogu!

Poduszki wysokociśnieniowe 8,0 bar
Poduszki
wysokociśnieniowe
wzmocnione
są
kordem
kevlarowym.
Opatentowana
konstrukcja oparta o najnowsze
rozwiązania zapewnia doskonałą
pracę poduszek oraz długi okres
użytkowania. Części metalowe
wykonane są z mosiądzu. Poduszki
są cienkie, lekkie i łatwe w
obsłudze. Specjalna ryflowana
powierzchnia zapewnia dobrą
przyczepnośd nawet, gdy dwie poduszki są umieszczone jedna na drugiej. W ofercie znajduje się 15 różnych
rozmiarów poduszek, zarówno o kwadratowym jak i prostokątnym kształcie i udźwigu nawet do 64 ton. Co
więcej, gama zastosowao standardowych poduszek SAVA jest poszerzana przez produkty wykonywane na
specjalne zamówienie.

Dane techniczne poduszek kwadratowych:
Poduszki powietrzne wzmocnione kevlarem
Model

jedn.

Numer produktu

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

1/7

3/13

6/15

8/18

12/22

19/27

24/30

31/36

40/42

54/45

64/51

7797
3

7797
4
22.5
x
22.5

77975

76734

76735

76736

76737

76738

73739

76794

76740

30 x 30

38 x 38

45 x 45

55 x 55

61 x 61

69 x 69

78 x 78

87 x 87

91 x 91

Rozmiar

cm x
cm

15 x
15

Grubośd

mm

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

Waga
Wysokośd
wsuwania
Maks.
wysokośd
podnoszenia
Maks.
udźwig
Nominalna
pojemnośd
Maks
zapotrzebowanie
powietrza
Maks Ciśnienie

kg

0,60

1,30

2,40

4,00

5,30

8,10

11,20

13,30

18,20

22,50

25,30

mm

29

29

29

29

29

29

31

31

31

31

31

cm

7

13

15

18

22

27

30

36

42

45

51

kg

1000

2820

5750

9620

12650

20250

24690

31410

41285

52345

65900

L

0.60

1.70

4.70

9.60

16.90

32.90

46.20

69.00

102.30

145.00

167.20

L

5

15

42

86

152

296

416

621

921

1305

1505

bar

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

bar

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

bar

>32

>32

>32

>32

>32

>32

>32

>32

>32

>32

>32

sek

0,60

1,20

2,00

5,00

7,00

15,00

20,00

28,00

50,00

65,00

80,0

Ciśnienie próbne
Ciśnienie
krytyczne
Czas
pompowania

Dane techniczne poduszek prostokątnych:
Model

jedn.

Numer produktu
Wymiary

SLK-L
24/20
77983

cm x cm 32 x 102

SLK-L
18/09

SLK-L
13/23

SLK-L
20/23

519833

519834

519837

30 x 45 37.5 x 50 37.5 x 75

Grubośd
Waga

mm
kg

28
8.50

28
3.50

28
4.90

28
7.40

Wysokośd
wsuwania

mm

29

29

29

29

Maks. Wysokośd
podnoszenia

cm

20

18

23

Maks. Udźwig

kg

24000

9600

13600

20700

Nominalna
pojemnośd

L

24.00

10.60

20.00

29.80

Maks.
Zapotrzebowanie
powietrza

L

220

95

170

270

bar

8

8

8

8

bar

12

12

12

12

Ciśnienie
krytyczne

bar

>32

>32

>32

>32

Czas
pompowania

sek

12.00

6.00

8.00

14.00

Maks. ciśnienie
Ciśnienie
próbne*

Dodatkowe akcesoria:

23

Kod produktu
Opis
528746
Cylinder do sprężonego powietrza, 300 bar, 6 l
523835
Reduktor ciśnienia
517967
Wąż ciśnieniowy 5m, żółty
516191
Wąż ciśnieniowy 5 m, czerwony
516192
Wąż ciśnieniowy 5 m, niebieski
529317
Wąż ciśnieniowy 5 m, szary
517968
Wąż ciśnieniowy 10 m, żółty
516193
Wąż ciśnieniowy 10 m, czerwony
516194
Wąż ciśnieniowy 10 m, niebieski
529318
Wąż ciśnieniowy 10 m, szary
519052
Wąż ciśnieniowy z zaworem kulowym 10m
519804
Adapter do kół ciężarowych
525278
Zawór odcinający z wężem o dł. 0.5m
76681
Pojedynczy kontroler 8.0 bar, Wyposażenie
76682
Podwójny kontroler 8.0 bar, Wyposażenie
519819
Ręczny pojedynczy "Martwy Operator" 8.0 bar
519820
Ręczny podwójny "Martwy Operator" 8.0 bar
Obudowa plastikowa do "Martwego
528126
Operatora" 8.0 bar
519051
Zawór odcinający z zaworem bezpieczeostwa
519808
Adapter do sprężonego powietrza
519807
Adapter do kół ciężarowych 2 m
519805
Zawór do kół ciężarowych
519806
Przyłącze zawodu do kół ciężarowych
529383
Podwójne złącze 200/300 bar
529384
Trójnik 200/300 bar
519809
Uniwersalny zestaw łączników
519810
Etui do adapterów
529005
Ciężarowe złącze sprężonego powietrza
Ciężarowe złącze sprężonego powietrza 529006
zaślepiony zawór

Sprzęt posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Waga (kg)
10,50
1,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,30
1,30
1,30
1,30
1,40
0,25
0,30
0,90
2,00
1,00
1,30
3,10
0,40
0,05
0,05
0,05
0,05
1,00
1,20
0,30
0,05
0,42
0,50

Poduszki płaskie wysokociśnieniowe 8,0 bar
Poduszki płaskie to udoskonalona wersja
standardowych poduszek podnośnikowych. Dzięki
swej konstrukcji cała powierzchnia poduszki
podnosi ciężar równomiernie, zapewniając stałą
siłę udźwigu niezależnie od wysokości podnoszenia.
Wykresy poziomu podnoszenia, które przy
standardowych poduszkach czasem wydawały się
skomplikowane nie mają tu zastosowania.
Wypoziomowana powierzchnia poduszki zapewnia
większą powierzchnię kontaktu oraz wyższe
bezpieczeostwo pracy w szczególności, gdy dwie a
nawet trzy poduszki są umieszczone jedna na
drugiej. Poduszki te wykonane są z mieszanki gumowej nadzwyczaj odpornej na ścieranie, a ponadto
wzmocnione są kordem kevlarowym. Najstabilniejsze poduszki wysokociśnieniowe na rynku!

Dane techniczne poduszek kwadratowych:
Poduszki powietrzne płaskie wzmocnione kevlarem
Model

jedn.

Numer produktu

SFB-K

SFB-K

SFB-K

SFB-K

7/17

11/17

18/18

32/18

519883

519884

519885

519886

Rozmiar

cm x cm

55 x 55

61 x 61

78 x 78

91 x 91

Grubośd

mm

28

28

28

28

Waga

kg

8

10,6

17,1

23,8

Wysokośd wsuwania

mm

30

30

30

30

cm

17

17

19

19

kg

20250

24690

41285

65900

Nominalna pojemnośd

L

24,0

40,0

90,0

145,0

Maks zapotrzebowanie
powietrza

L

224

350

740

1305

Maks Ciśnienie

bar

8

8

8

8

kg

6728

10952

17672

31752

cm x cm

29 x 29

37 x 37

47 x 47

63 x 63

sek

13

17

43

65

Maks.
wysokośd podnoszenia
Maks.
udźwig

Maks. nośnośd na
maks. wysokośd podnoszenia
Rozmiar powierzchni płaskiej
przy maks. wys. podnoszenia
Czas pompowania

Poduszki niskociśnieniowe 1,0 bar
Poduszki niskociśnieniowe z serii 1.0 bar są idealne do ratowania
poszkodowanych uwięzionych pod pojazdami w wyniku wypadków
drogowych, katastrof samolotowych, czy zawalonych tuneli,
mostów i szalunków - w sytuacjach w których ratowanie metodami
konwencjonalnymi nie może byd przeprowadzone lub mogłoby byd
zbyt czasochłonne. Poduszki niskociśnieniowe SAVA sprawdzają się
na miękkiej powierzchni, nierównościach, żwirze jak również na
podłożach zaśnieżonych czy pokrytych lodem.
Odpowiednia kombinacja materiałów użytych do produkcji
poduszek SAVA zapewnia wysoki poziom bezpieczeostwa w trakcie
ich używania. Podstawa oraz wierzch poduszek to gruba, wielowarstwowa guma wzmocniona tkaniną
o wysokiej odporności na przebicia. Ściany boczne wykonane są z wyselekcjonowanej tkaniny
poliamidowej zapewniającej odpowiednio trzy- i czterokrotny wskaźnik bezpieczeostwa (ciśnienie
robocze/ciśnienie rozrywające).

Dane techniczne:
Numer
Średnica
Model produktu
MA
MB
MC
MD

521478
521479
521481
521482

mm
610
760
910
1220

Maks.
udźwig
kg
2976
4650
6694
11902

Maks.
Wysokość
ciśnienie podnoszenia
bar
1.0
1.0
1.0
1.0

m
0.43
0.59
0.61
1.00

Wysokość
Maks.
Waga
po
zapotrzebowanie
zestawu
opróżnieniu
na powietrze
mm
50
50
50
100

L
295
620
900
3010

kg
15
24
45
70

Elementy zestawu:
Kod
Opis
produktu
521483
521485
521486
521487
504063
525662
504061
528119
523835
522050

Walizka transportowa do podnośników
typu MA
Walizka transportowa do podnośników
typu MB
Walizka transportowa do podnośników
typu MC
Walizka transportowa do podnośników
typu MD
waż pompujący, 5m, żółty
wąż pompujący, 5m, czerwony
podwójny kontroler 1,0 bar
Martwy operator 1,0 bar
Reduktor ciśnienia 200/300 bar,
wyposażony w wąż, 2m
Zestaw naprawczy

Ilośd

Waga
(kg)

1x

1.00

1x

1.25

1x

1.50

1x

2.00

1x
1x
1x
1x

1.50
2.00
2.00
3.10

1x

1.80

1x

0.30

Budowa poduszki niskociśnieniowej Sava

Sprzęt posiada świadectwo
dopuszczenia CNBOP

Dwutarczowa piła ratownicza TwinSaw CRF 4030
Dwutarczowa spalinowa piła ratunkowa
firmy TwinSaw jest najnowszym urządzeniem
wyznaczającym trendy na rynku. Dzięki
zastosowanym
materiałom
oraz
wzmocnionym podzespołom umożliwia ona
cięcie różnych materiałów bez obaw o jej
uszkodzenie. Model CRF 4030 jest najwyższą
półką urządzeo biorących udział w pomocy
technicznej
podczas
wypadków
komunikacyjnych, autobusowych, katastrof kolejowych, lotniczych, wypadków samochodów
osobowych i ciężarowych. Zastosowanie silnika benzynowego gwarantuje niezbędną moc w czasie
działania przy jednoczesnym długim czasie pracy. Urządzenie zapewnia dużą głębokośd cięcia przy
jednoczesnym zastosowaniu mniejszych zębów tarczowych (zależnie od użytej tarczy - 90 mm lub 100
mm głębokości cięcia). Przez zastosowanie systemu dwóch tarcz rotujących w przeciwnych
kierunkach zjawisko iskrzenia jest ograniczone do minimum. Dzięki zastosowanym materiałom oraz
wzmocnionym podzespołom możliwe jest cięcie materiałów bez obaw o uszkodzenie tarcz. Dzięki
nowatorskiej konstrukcji, użytkownik ma zapewnione komfortowe warunki eksploatacji sprzętu oraz
wysoki poziom bezpieczeostwa.

Dane techniczne:

Zasada działania

CRF 4030
2 przyległe tarcze przeciwbieżne powodujące cięcie

Rodzaj ciętego materiału
Silnik

wszystkie z wyjątkiem betonu oraz kamieni
benzynowy, 2-suwowy 1:50

Moc [kW(KM)]
Prędkośd obrotu tarcz *obr./min+

3,5 (4,8)
1860

Napęd
Smarowanie
Substancja smarująca
Pojemnośd zbiornika paliwa *l+
Czas pracy na pełnym zbiorniku* *min+
Średnica tarcz [mm]

jednostronna przekładnia różnicowa z podwójnym odbiorem
mocy
półautomatyczny system smarowania (sterowanie w uchwycie)
specjalny, dedykowany do urządzenia Smar Cool+
0,65
ok. 30
260 (Standard) - 280

Głębokośd cięcia [mm]
Hałas [dB]

90 - 100
96

Wymiary [mm]
Waga z tarczami [kg]
* przy pełnym obciążeniu

760 x 190 x 350
13,6

Dostępne akcesoria:
- zestawy tarcz różnej wielkości

- metalowa skrzynia transportowa

Układ tarcz w pile TwinSaw

Dwutarczowa piła ratownicza TwinSaw CRE 2326
Dwutarczowa elektryczna piła ratunkowa
firmy TwinSaw jest najnowszym urządzeniem
wyznaczającym trendy na rynku. Dzięki
zastosowanym
materiałom
oraz
wzmocnionym podzespołom umożliwia ona
różnorakie cięcia materiałów bez obaw o jej
uszkodzenie. Wyeliminowanie elektrycznej
regulacji napięcia umożliwia ciągłe korzystanie
z urządzenia bez obaw o jej awaryjnośd.
Skrócenie długości urządzenia o 200mm umożliwia korzystającemu jeszcze bardziej ergonomiczne
korzystanie z niego z jednoczesną większą możliwością manewrowania. Zredukowanie wagi o 2 kg
oraz zastosowanie dwupunktowego zawieszenia uchwytu umożliwia jeszcze bardziej komfortowe
korzystanie z urządzenia. Również specyfikacja techniczna urządzenia jest godna pozazdroszczenia.
Piła umożliwia większą głębokośd cięcia przy jednoczesnym zastosowaniu mniejszych zębów
tarczowych. Zastosowano również elementy zabezpieczające system pompy przed ewentualnymi
uszkodzeniami. Z uwagi na nowoczesny układ przeniesienia napędu, który został wyposażony w
przełącznik blokady ze stałym podejściem olejowym, jego konstrukcja oraz położenie umożliwia
dokonywanie jeszcze głębszych cięd. Obudowa została opracowana w taki sposób, aby zapewnid
właściwą i zoptymalizowaną wentylację silnikowi w niemalże każdych warunkach.

Dane techniczne:

Zasada działania

CRE 2326
2 przyległe tarcze przeciwbieżne powodujące cięcie

Rodzaj ciętego materiału
Silnik

wszystkie z wyjątkiem betonu oraz kamieni
elektryczny, 230 V/50-60Hz 8-9A

Pobór mocy *kVA+
Elektronika
Prędkośd obrotu tarcz *obr./min+
Długośd przewodu *m+

6,0
systemy Soft start, anty-przeciążeniowy, regulacja prędkości
obrotowej
1900
5

Napęd
Smarowanie
Substancja smarująca
Średnica tarcz [mm]
Głębokośd cięcia [mm]
Hałas [dB]
Wibracje [kg/m2]
Wymiary [mm]
Waga z tarczami [kg]

jednostronny, przeciwbieżny system napędowy oparty na
podwójnym mechanizmie różnicowym
uchwyt z półautomatycznym systemem smarowania
specjalny, dedykowany do urządzenia Smar Cool+
210 - 235 - 260 (Standard) - 280
65 - 77,5 - 90 - 100
84
<4,2
570 x 190 x 280
8,2

Dostępne akcesoria:
- zestawy tarcz różnej wielkości

- metalowa skrzynia transportowa

Układ tarcz w pile TwinSaw

Piła szablasta akumulatorowa Milwaukee HD28 PD-32
Legendarna trwałośd Milwaukee teraz w wydaniu
bezprzewodowym! Piła posiada silnik Milwaukee Sawzall
zasilany pojemnym akumulatorem 28V, który zapewnia
parametry jak w elektronarzędziach z zasilaniem
przewodowym.
Urządzenie
posiada
sprzęgło
zabezpieczające przekładnię przed uszkodzeniem, co
dodatkowo podnosi trwałośd mechanizmów. Prędkośd
nawet 3.000 skoków/min zapewnia niezwykle szybkie
cięcie, a stopa z zaciskiem FIXTEC regulowana bez użycia
narzędzi pozwala na natychmiastową wymianę
brzeszczotu. Stopa ruchoma, dopasowująca się do
kształtu ciętego obiektu, co ułatwia prowadzenie
urządzenia podczas cięcia. System Counter Balance Mechanism obniża wibracje i zwiększa
precyzyjnośd cięcia. Obudowa narzędzia wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa, z
dodatkową warstwą antypoślizgową na uchwycie. Pełna kontrola i wygoda obsługi. Każdy akumulator
M28 posiada wskaźnik poziomu naładowania ogniw co pozwala w łatwy i szybki sposób ocenid czy
narzędzie jest gotowe do pracy i jak długo będzie działało. Dodatkowo istnieje możliwośd dokupienia
brzeszczotów Sawzall do praktycznie każdego rodzaju materiału.
Akumulatory kompatybilne z hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi Weber Rescue E-Force!

Dane techniczne:
HD28 SX-32
Napęd

elektryczny - Sawzall®

Pojemnośd akumulatora *Ah+

3,0

Typ akumulatora

Li-ion

Czas ładowania akumulatora

60 min

Prędkośd bez obciążenia (I bieg) *rpm+

0 - 2.000

Prędkośd bez obciążenia (II bieg) *rpm+

0 - 3.000

Ilośd dołączonych akumulatorów

2

Długośd skoku *mm+

29

Dołączone opakowanie

walizka

Napięcie *V+

28

Masa z akumulatorem [kg]

4,1

Masa bez akumulatora [kg]

3,2

Counter Balance Mechanism

Wskaźnik naładowania ogniw

W skład zestawu wchodzi:
- piła szablasta HD28 PD-32

- 2 akumulatory M28

- Ładowarka M28

- Dwa brzeszczoty Super Sawzall
do drewna i metalu

- Walizka

Agregat prądotwórczy Geko 2801 E-A/MHBA
Agregat prądotwórczy Geko 2801 jest to najbardziej
popularny model trafiający często do jednostek Straży
Pożarnej. Niemiecka solidnośd w połączeniu z
niezawodnym japooskim silnikiem Mitsubishi gwarantuje
stabilną pracę nawet ponad 11 godzin. Jest to możliwe
dzięki zastosowaniu duzego zbiornika paliwa oraz
wydajnej asynchronicznej prądnicy. Solidna konstrukcja
ramowa pozwala na łatwe przemieszczanie urządzenia, a
kompaktowe rozmiary gwarantują wygodne przewożenie
agregatu w skrytce samochodu. W górnej części
umieszczony jest wskaźnik ilości paliwa. Ten jednofazowy agregat prądotwórczy należy do grupy
urządzeo profesjonalnych - jest on skonstruowany z myślą o trudnych warunkach pracy. Przeznaczony
głównie do zasilania oświetlenia, elektronarzędzi i innego sprzętu podręcznego.

Dane techniczne:
2801 E-A/MHBA
Silnik

spalinowy 4-suwowy

Moc silnika [kW(KM)]

3,3 (4,5)

Moc nominalna [kW]

2,5

Wytwarzane napięcie *V+

230

Natężenie *A+

11

Częstotliwośd *Hz+

50

Gniazda

2x 230V

Pojemnośd zbiornika paliwa *l+

13

Długośd pracy przy pełnym obciążeniu *godz.+* 11,5
Długośd pracy przy połowie obciążenia *godz.+* 8
Stopieo ochrony

IP54

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

550 x 430 x 445

Masa [kg]

45

Alarm olejowy

tak

Rozruch

ręczny

Silnik Mitsubishi GT 600

* dane przy pełnym zbiorniku paliwa

Dostępnych jest kilkadziesiąt modeli agregatów prądotwórczych marki Geko - od 2,5 do 500 kW,
jedno i trójfazowe, z silnikami benzynowymi oraz diesla. Możliwośd indywidualnej konfiguracji
urządzeo!

Bosak dielektryczny
Lekki bosak dielektryczny chroniący przed
napięciem do 20.000 V jest niezbędnym
narzędziem obecnym w ratownictwie.
Pozwala bezpiecznie usunąd zagrożenie
powiązane z groźbą porażenia prądem,
szczególnie o wysokim napięciu. Jego lekka
teleskopowa konstrukcja zapewnia wygodę i
bezpieczeostwo użytkowania oraz co
najważniejsze maksymalizuje odległośd
źródła zagrożenia od ratownika. Wykonany z
włókna szklanego trzon można blokowad przy dowolnym wysuwie. Zakooczony hakiem wykonanym
ze stali węglowej

Dane techniczne:
bosak dielektryczny
Ochrona przed napięciem *V+

20.000

Długośd złożonego *cm+

220

Długośd złożonego przy maks. wysuwie *cm+ 375
Średnica *mm+

38

Masa [kg]

3

Urządzenie pianowe szybkiego natarcia Leader PRO/pak
Kompaktowe, przenośne urządzenie do wytwarzania i
podawania piany średniej i ciężkiej, zasilane z samochodu
gaśniczego lub sieci hydrantowej. Przeznaczone dla
jednostek Straży Pożarnej do zwalczania pożarów: lasów,
samochodów, mieszkao, ciał stałych jak również do
neutralizacji gazów. Niewielka masa w połączeniu z
dołączonym paskiem na ramię pozwalają na szybkie i
łatwe przenoszenie urządzenia. Wbudowana w górną
częśd obudowy rączka podnosi wygodę użytkowania oraz
przez jej obrót możliwa jest regulacja ilości wytwarzanej
piany. Obudowa wykonana jest z trwałego polietylenu
zapewniającego odpornośd na uszkodzenia oraz lekkośd
konstrukcji. Urządzenie posiada szybkozłącza, co znacznie
obniża czas przygotowania do pracy. Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania urządzenia
PRO/Pak jest oszczędnośd środka pianotwórczego - środek mieści się tylko w odcinku węża o długości
75 cm i średnicy 12 mm zamiast w całej linii wężowej. Nie ma także konieczności mycia całej linii, gdyż
wąż podaje samą wodę, a połączenie wody i środka pianotwórczego następuje dopiero na koocu
układu. W zestawie jest komplet trzech prądownic - do podawania piany ciężkiej, średniej oraz
zwilżania. Wszystkie akcesoria mieszczą się w korpusie urządzenia.

Dane techniczne:
PRO/pak
Pojemnośd zbiornika na środek pianotw. *l+ 10
Stężenie dla pożarów grupy A

0,1-1%

Stężenie dla pożarów grupy B

1, 3, 6%

Rodzaj przyłącza

Storz 52 (C)

Czas działania przy stężeniu 0,1% *godz.+

3,5

Czas działania przy stężeniu 1% *min+

21

Czas działania przy stężeniu 3% *min+

7

Ciśnienie robocze *bar+

3-40

Wydajnośd przy 7 bar *l/min+

45

Zasięg działania - piana ciężka *m+

4-9

Zasięg działania - piana średnia *m+

2-6

Zasięg działania - prąd zwarty *m+

7-10

Masa z pełnym zbiornikiem *kg+

16

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) *mm+

280 x 630 x 190

Tylna częśd korpusu urządzenia

W skład zestawu wchodzi:
-urządzenie pianowe PRO/pak

- wąż połączeniowy (dł. 75 cm)

- prądownica do piany ciężkiej

- prądownica do piany średniej

- prądownica do zwilżania

- pasek na ramię

Dostępne akcesoria:
- mocowanie samochodowe

Prądownica uniwersalna Leader Quadrafog QF150
Prądownica uniwersalna o dużej wydajności o lekkiej i
wytrzymałej konstrukcji (anodowane aluminium).
Zapewnia wygodę obsługi, posiada ergonomiczny i
wygodny uchwyt otwierający / zamykający przepływ
wody. Regulacja wydajności następuje przez obrót
pierścienia. Zęby rozpryskowe wykonane z odpornego
materiału nie wymagają konserwacji. Wytwarzają one
bardzo gęstą mgłę wodną pozwalającą na absorbcję
ciepła lub duże krople zwiększające zasięg strumienia
wody. Dopływ wody regulowany przez zawór ze stali
nierdzewnej mocowany w polimerowym gnieździe.
Przekręcana głowica pozwala zmienid stopieo
rozproszenia strumienia wody, posiada pozycję FlashOver pomagającą walczyd z efektem rozgorzenia. Urządzenie nie posiada turbiny, co sprawia, że nie
jest możliwe wciągnięcie płomieni czy powietrza do strumienia wody. Głowica posiada gumową
osłonę chroniącą przed uszkodzeniami (element wymienny). W korpusie umieszczone jest sito
zabezpieczające przed dostaniem się większych zanieczyszczeo do mechanizmu urządzenia.
Dostępna jest również wersja 40 bar do linii szybkiego natarcia z przyłączem 1”.

Dane techniczne:
QF150
Nominalna wydajnośd *l/min+

150 (przy 6 bar)

Ciśnienie robocze *bar+

3-40

Masa [kg]

1,5

Efektywny zasięg (przy 150 l/min) *m+

28

Maks. zasięg przy średnim strumieniu [m]

15

Maks. zasięg przy szerokim strumieniu *m+

8

Regulacja przepływu *l/min+

20 - 40 - 100 - 150

Regulacja kąta strumienia wody

61° - 146°

Wymiary [mm]

270 x 225 x 95

Rodzaj przyłącza

Storz C (52)

Tryb „parasol wodny”

tak

Możliwośd pracy z wodą morską

tak

Regulacja strumienia prądownicy

Dostępne akcesoria:
- przystawka do wytwarzania piany średniej

- przystawka do wytwarzania piany lekkiej

- złącze kolankowe

- oświetlenie diodowe Tac-Lite LED

- kolorowe uchwyty

Prądownica uniwersalna Leader Quadrafog QF400
Prądownica uniwersalna o dużej wydajności o lekkiej i
wytrzymałej
konstrukcji
(anodowane
aluminium).
Zapewnia wygodę obsługi, posiada ergonomiczny uchwyt i
wygodny uchwyt otwierający / zamykający przepływ wody.
Regulacja wydajności następuje przez obrót pierścienia na
korpusie prądownicy. Zęby rozpryskowe wykonane z
odpornego materiału nie wymagają konserwacji.
Wytwarzają one bardzo gęstą mgłę wodną pozwalającą na
absorbcję ciepła lub duże krople zwiększające zasięg
strumienia wody. Dopływ wody regulowany przez zawór
ze stali nierdzewnej mocowany w polimerowym gnieździe.
Przekręcana głowica pozwala zmienid stopieo rozproszenia
strumienia wody, posiada pozycję Flash-Over pomagającą
walczyd z efektem rozgorzenia. Urządzenie nie posiada turbiny, co sprawia, że nie jest możliwe
wciągnięcie płomieni czy powietrza do strumienia wody. Głowica posiada gumową osłonę chroniącą
przed uszkodzeniami (element wymienny). W korpusie umieszczone jest sito zabezpieczające przed
dostaniem się większych zanieczyszczeo do mechanizmu urządzenia.

Dane techniczne:
QF400
Nominalna wydajnośd [l/min]

400 (przy 6 bar)

Ciśnienie robocze *bar+

3-40

Masa [kg]

2,0

Efektywny zasięg (przy 400l/min) *m+

39

Maks. zasięg przy średnim strumieniu *m+

16

Maks. zasięg przy szerokim strumieniu *m+

9

Regulacja przepływu *l/min+

70 - 130 - 230 - 400

Regulacja kąta strumienia wody

65° - 130°

Wymiary [mm]

250 x 240 x 100

Rodzaj przyłącza

Storz C (52)

Tryb „parasol wodny”

tak

Możliwośd pracy z wodą morską

tak

Regulacja strumienia prądownicy

Dostępne akcesoria:
- przystawka do wytwarzania piany średniej

- przystawka do wytwarzania piany lekkiej

- złącze kolankowe

- oświetlenie diodowe Tac-Lite LED

- kolorowe uchwyty

Sprzęt posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Działko wodno-pianowe Partner 400-2000
Kompaktowe, wytrzymałe,
bezpieczne działko wodne
Partner.
Jest
to
niezastąpione i działające
na najwyższym poziomie
przenośne urządzene do
profesjonalnego gaszenia
pożarów. Bardzo duże
wielkości przepływu (do
2000 l/min) osiągane w przenośnym działku wodnym Partner, powodują olbrzymie siły reakcji, które
wymuszają specjalne środki bezpieczeostwa. W urządzeniu tym zastosowano system mocujący z
pasem bezpieczeostwa, obrotowe nasady mocujące oraz koocówki z węglika wolframu pod
składanymi nogami ze stali szlachetnej. Zapewniają one doskonałą stabilnośd na wielu typach
podłoża. Automatyczny system bezpieczeostwa, działający na każdym podłożu, chroniący przed
podnoszeniem się lub przewróceniem działka. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów (m.in.
anodowane aluminium oraz stal szlachetna) w połączeniu z precyzją wytwarzania, gwarantują
długotrwałe użytkowanie, odpornośd na korozję i działające siły związane z działaniem wysokiego
ciśnienia. Urządzenie cechuje się niską masą w porównaniu do oferowanych parametrów oraz
prostotą obsługi. Głowica automatyczna z regulacją ciśnienia oraz wytłumiacz turbulencji mogą byd
zamontowane w urządzeniu w celu poprawy zasięgu i stałości rzutu strumienia wody. Możliwośd
zamontowania adapterów pianowych do wytwarzania piany ciężkiej. Dostępne są modele z zaworem
bezpieczeostwa (Partner), bez zaworu bezpieczeostwa (Partner Lite) oraz z oscylatorem. Przyłącze
Storz B (75).

Dane techniczne:
Partner z
oscylatorem

Partner
Nominalna
wydajnośd *l/min+
Ciśnienie robocze
[bar]

2000 (przy 7 bar) 2000 (przy 7 bar) 2000 (przy 7 bar) 2000 (przy 7 bar)
7

7

7

7

10

14

7,5

11

62

62

62

62

od 10° do 50°

od 10° do 50°

od 10° do 50°

od 10° do 50°

40°

20° - 30° - 40°
(oscylator)

40°

20° - 30° - 40°
(oscylator)

650 x 210 x 260

730 x 280 x 260

430 x 230 x 240

510 x 280 x 310

Storz B (75)

Storz B (75)

Storz B (75)

Storz B (75)

Masa [kg]
Efektywny zasięg
(przy 2000l/min)
[m]
Regulacja kąta
pochylenia
Zakres obrotu
Wymiary [mm]

Partner Lite z
oscylatorem

Partner Lite

Rodzaj przyłącza

Dostępne akcesoria:
- Działko Partner z układem oscylacyjnym

- maszt teleskopowy do montażu na aucie

- wielofunkcyjna dysza

- nakładka zwiększająca zasięg strumienia o 20%

- pianownica ze zintegrowanym dozownikiem

Działko Partner Lite

Turbowentylator Leader MT225
Wentylator z wirnikiem typu turbinowego - jest
najnowszym osiągnięciem w konstrukcji wentylatorów
oddymiających. W tym typie wentylatora moc strugi
powietrza jest uzyskiwana przez wysoką prędkośd
obrotową wirnika. Turbowentylator wytwarza strumieo
powietrza o dużej mocy i bardzo dużej prędkości. W
powiązaniu z jego zewnętrznymi wymiarami jest
najmocniejszym dostępnym urządzeniem do wentylacji.
Dzięki kompaktowym wymiarom mieści się w przestrzeni
ładunkowej
również
mniejszych
samochodów
ratowniczych. Urządzenie posiada metalowy stelaż
ułatwiający przenoszenie oraz chroniący mechanizmy
przed uszkodzeniem. Turbowentylator posiada nogi z gumowymi koocówkami zapewniające
stabilnośd pracy. Solidna obudowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Turbina z żywicy
syntetycznej – w przypadku uszkodzenia, fragmenty łopatek nie są wyrzucane na zewnątrz, lecz
pozostają w obudowie gwarantując bezpieczeostwo użytkowania. Regulacja kąta pracy pozwala na
wentylowanie pomieszczeo, do których prowadzą schody. Urządzenie posiada automatyczny system
odcinający w przypadku przewrócenia podczas pracy.

Dane techniczne:
MT225
Silnik

spalinowy 4-suwowy

Moc silnika [KM]
3

4,0

Wydajnośd *m /h]

31.300

Czas pracy* [min]

100

Odległośd pozycjonowania *m+

0,9 - 6

Efektywny zasięg pracy *m+

2-6

Regulacja kąta pracy

-10° do +20°

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

440 x 550 x 570

Masa [kg]

29

Alarm olejowy

tak

Rozruch

ręczny

*pełny zbiornik, maksymalne obciążenie

Konstrukcja turbowentylatora

Dostępne akcesoria:
- przystawka do wytwarzania piany lekkiej
+ wielkośd przepływu 200 l/min
+ liczba spienienia: 400-800
+ przyłącze Storz C (52)
+ środek pianotwórczy jest pobierany
z zewnętrznego zbiornika

- wąż do odprowadzania spalin (2,5 m)

Turbowentylator Leader MT236
Wentylator z wirnikiem typu turbinowego - jest
najnowszym osiągnięciem w konstrukcji wentylatorów
oddymiających. W tym typie wentylatora moc strugi
powietrza jest uzyskiwana przez wysoką prędkośd
obrotową wirnika. Turbowentylator wytwarza strumieo
powietrza o dużej mocy i bardzo dużej prędkości. W
powiązaniu z jego zewnętrznymi wymiarami jest
najmocniejszym dostępnym urządzeniem do wentylacji.
Dzięki kompaktowym wymiarom mieści się w przestrzeni
ładunkowej
również
mniejszych
samochodów
ratowniczych. Urządzenie posiada metalowy stelaż
ułatwiający przenoszenie oraz chroniący mechanizmy
przed uszkodzeniem. Turbowentylator posiada nogi z gumowymi koocówkami zapewniające
stabilnośd pracy oraz koła pozwalające na łatwe przemieszczanie urządzenia. Solidna obudowa
wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Turbina z żywicy syntetycznej – w przypadku
uszkodzenia, fragmenty łopatek nie są wyrzucane na zewnątrz, lecz pozostają w obudowie
gwarantując bezpieczeostwo użytkowania. Regulacja kąta pracy, co pozwala na wentylowanie
pomieszczeo, do których prowadzą schody. Rozkładany uchwyt, którego zamknięcie blokuje
turbowentylator przed przemieszczeniem się. Urządzenie posiada automatyczny system
odcinający w przypadku przewrócenia podczas pracy.

Dane techniczne:
MT236
Silnik

spalinowy 4-suwowy

Moc silnika [KM]
3

5,5

Wydajnośd *m /h]

43.100

Czas pracy* [min]

130

Odległośd pozycjonowania *m+

0,9 - 6

Efektywny zasięg pracy *m+

2-6

Regulacja kąta pracy

-10° do +20°

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

490 x 550 x 550

Masa [kg]

42

Poziom natężenia dźwięku (z odl. 3 m) *dB+

91

Alarm olejowy

tak

Rozruch

ręczny

*pełny zbiornik, maksymalne obciążenie

Uchwyt w pozycji do
przemieszczania

Dostępne akcesoria:
- przystawka do wytwarzania piany lekkiej
+ wielkośd przepływu 200 l/min
+ liczba spienienia: 400-800
+ przyłącze Storz C (52)
+ środek pianotwórczy jest pobierany
z zewnętrznego zbiornika

- przystawka do wytwarzania mgły wodnej
+ wielkośd przepływu 16 l/min
+ przyłącze Storz D (25)

- wąż do odprowadzania spalin (2,5 m)

- rękaw nadmuchowy (5 m)

- przystawka do wentylacji skierowanej
w dół (-10°)

Narzędzie wielofunkcyjne TFT Res-Q-Rench
Narzędzie TFT Res-Q-Rench posiada wiele funkcji przy
zachowaniu małych rozmiarów. Może zastąpid podczas
akcji ratowniczych kilka narzędzi o różnych nietypowych
funkcjach. Idealne narzędzie do pracy dla służb
ratowniczych, jednostek Straży Pożarnej czy Policji. Może
służyd do błyskawicznego i bezpiecznego przecinania
pasów bezpieczeostwa w pojazdach oraz innych
materiałów (np. sieci). Może także służyd do podważania
okiennic, drzwi czy okien w różnego typu awaryjnych
sytuacjach. Narzędzie zastępuje z powodzeniem wiele
specjalistycznych kluczy, które służą do otwierania i zamykania różnego typu mieszkaniowych
zaworów gazowych. Możliwe jest wykorzystanie Res-Q-Rench jako składanego klucza do łączenia i
rozłączania przyłączy Storz C (52) i B (75) w hydrantach, samochodach czy liniach wężowych.
Narzędzie posiada zakooczenie pozwalające na szybkie i bezpieczne wybijanie szyb hartowanych w
pojazdach.

Dane techniczne:
Res-Q-Rench
Wymiary złożonego (dł. x szer. x wys.) *mm+

210 x 80 x 20

Wymiary rozłożonego (dł. x szer. x wys.) *mm+ 320 x 80 x 20
Masa [kg]

0,14

Materiał

Nylon
Narzędzie rozłożone

Narzędzie TFT Res-Q-Rench w akcji
- podważanie okien

- cięcie pasów

- wybijanie szyb

- demontaż tapicerki

- odkręcanie/zakręcanie zaworów i złączy Storz

Urządzenie dwiczeniowe do gaszenia pożarów – Pyros II
Ekologiczne urządzenia do dwiczenia gaszenia
pożarów
są
pedagogicznymi
środkami
dydaktycznymi i służą do zapoznania się z
właściwym korzystaniem z różnych urządzeo i
środków gaśniczych. Uczestnicy szkoleo mogą
uczyd się właściwego zachowania w przypadku
pożaru bez uszczerbku dla środowiska naturalnego.
Urządzenie wyposażone jest w różne elementy
bezpieczeostwa, które gwarantują ochronę
użytkownikom. Posiadają zdalne sterowanie z
ogniotrwałym kablem i wyłącznikiem ciśnienia,
który przy awarii zdalnego sterowania wyłączy urządzenie samoczynnie. Zdalne sterowanie
odpowiedzialne jest za zapłon i zaopatrzenie w gaz. Zbiornik ogniowy wypełniony jest wodą w celu
ograniczenia rozwoju temperatury, co z kolei zwiększa żywotnośd urządzenia oraz gwarantuje
równomierne rozprzestrzenianie się płomieni. Przewód gazowy wykonany jest z metalu z
samouszczelniającymi się szybkozłączami. Urządzenie posiada manometr do kontroli ciśnienia gazu.
Kabel zdalnego sterowania jest wystarczająco długi, aby instruktor mógł przebywad w pobliżu
uczestników szkolenia. Dodatkowo zdalne sterowanie pozwala instruktorowi na szybkie gaszenie i
rozniecanie płomieni oraz regulację ich wysokości. Pyros II nadaje się do wszystkich środków
gaśniczych. Dla zwiększenia czasu i efektywności szkolenia można podłączyd do systemu 2 butle
gazowe. Pyros II obejmuje tzw. pojemnik ogniowy ze stali szlachetnej, pulpit sterowniczy, zdalne
sterowanie z przewodem, przewód gazowy oraz redukcyjny zawór gazu. Pożar gazu jest wytwarzany
na powierzchni wody bez dymu czy szkodliwych dla środowiska substancji. Akumulator ołowiowożelowy gwarantuje dużą ilośd zapłonów. Urządzenie posiada kółka ułatwiające przemieszczanie.
Możliwe jest podłączenie butli przemysłowych 11 kg lub 33 kg - zestaw nie zawiera butli Propan.

Dane techniczne:
Pyros II
Wysokośd płomieni możliwych do uzyskania *m+
2

0,2 - 3

Powierzchnia paleniska [m ]

0,75

Pojemnośd zbiornika wody *L+

75

Regulacja ciśnienia gazu *bar+

0-3

Długośd węża dostarczającego gaz *m+

6

Długośd przewodu sterującego *m+

9

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) *mm+

1180 x 780 x 390

Wymiary konsoli sterującej (dł. x szer. x wys.) *mm+ 450 x 300 x 150
Masa bez konsoli sterującej *kg+

45

Masa konsoli sterującej *kg+

13

Materiał

stal kwasoodporna 304

Dostępne akcesoria:
- Wózek do panelu sterującego oraz butli

- adapter do montażu modułów

- moduły symulujące wybrane typy zagrożeo
(m.in. pożar oleju, pożar szafki elektrycznej,
wybuch pojemnika z gazem, pożar silnika,
pożar komputera)

- Środek do konserwacji urządzenia

Pompa do osuszania piwnic Mast K5 (K5, K5S, K5SA)
Jednostopniowa pompa samozasysająca - idealna do
zasysania z powierzchni płaskich. Świetna od
wypompowywania pozostałości wody z zalanych piwnic
budynków. Wypompowuje zarówno czystą jak i
zanieczyszczoną wodę z różnego typu pomieszczeo,
zbiorników, basenów pływackich, szybów górniczych.
Może służyd do obniżania poziomu wód gruntowych oraz
wielu innych celów. Zasysa nawet najmniejsze ilości
wody prawie do sucha (ok. 3 mm). Wykonana z trwałych
i odpornych na uszkodzenia tworzyw. Szczelna stalowa
obudowa silnika. Cechuje się niewielką masą przy jednoczesnej wysokiej wydajności. Wygodny
uchwyt w górnej części obudowy pozwala na łatwe i szybkie przenoszenie urządzenia. Wypompowuje
zanieczyszczenia stałe o średnicy do 10 mm. Dopuszcza się krótkotrwałe (do 3 min) odprowadzanie
wody o temperaturze do 80°C. Woda jest zasysana wyłącznie po bokach pompy. Pompa nie wymaga
konserwacji. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed uszkodzeniem przy włączeniu na sucho oraz
zabezpieczenie przeciw przegrzaniu.

Dane techniczne:
K5
Silnik

elektryczny

Napięcie *V+

1~230 (prąd zmienny)

Moc (P1/P2) [W]

810/500

Prąd znamionowy *A+

3,7

Maksymalna wydajnośd *l/min+

330

Maksymalna wysokośd podnoszenia [m]

11

Średnica otworu sita *mm+

10

Masa [kg]

6,7

Wymiary (Ø x wysokośd) [mm]

175x282

Rodzaj przyłącza

G 1,25"

Maksymalna temperatura cieczy [°C]

45 (80 przez 3 min.)

Minimalny współczynnik pH cieczy

5

Maksymalny współczynnik pH cieczy

8

Długośd przewodu zasilającego *m+

10

Konstrukcja pompy K5

Możliwe warianty urządzenia:
- K5: pompa ze standardowym
wyposażeniem

- K5S: pompa wyposażona w kulkowy
włącznik/wyłącznik reagujący na
poziom wody, w której zanurzone jest
urządzenie

- K5SA: pompa wyposażona w kulkowy
włącznik/wyłącznik reagujący na
poziom wody, w której zanurzone jest
urządzenie oraz alarm o głośności
80 dB sygnalizujący przeciążenie pompy

Motopompa szlamowa Honda WT30X
Pompa
wirnikowa
samozasysająca
do
wody
zanieczyszczonej. Świetne połączenie relatywnie niedużej
masy i wysokiej wydajności. Urządzenie napędzane
niezawodnym silnikiem Honda GX240 oraz posiada solidny,
żeliwny korpus. Model ten jest za sprawą swoich
możlowości oraz wymiarów idealnie dopasowany do
potrzeb jednostek Straży Pożarnych. Metalowy stelaż
chroni narażone na uszkodzenie elementy urządzenia oraz
ułatwia przenoszenie. Obudowa jest dobrze dopasowana
do większości miejsc przeznaczonych do przewozu sprzętu
specjalistycznego w samochodach specjalnych. Pompa gwarantuje niezawodnośd podczas akcji.
Nadaje się zarówno do pracy przy akcjach ratowniczych straży pożarnych, usuwaniu wody z trudno
dostępnych miejsc zarówno w terenie jak i w budynkach.

Dane techniczne:
WT30X
Silnik

spalinowy 4-suwowy

Moc silnika [kW(KM)]

5,3 (7,1)

Wydajnośd *l/min+

1210

Maksymalna wysokośd podnoszenia *m+

27

Maksymalna wysokośd ssania *m+

8

Średnica kródcy przyłączeniowych *cal+

3

Pojemnośd zbiornika paliwa *l+

5,3

Zużycie paliwa *l/godz+

2,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

660 x 495 x 515

Masa [kg]

60

Maksymalna średnica zanieczyszczeo *mm+

30

Alarm olejowy

tak

Rozruch

ręczny

Sprzęt posiada aprobatę CNBOP.

Silnik Honda GX240

W skład zestawu wchodzi:
- motopompa WT30X

- 2 nasady

- 3 opaski zaciskowe

- kosz ssawny

- klucz do korpusu

- klucz do świec

- olej silnikowy

Motopompa pływająca Niagara 1
Dzięki swojej budowie pompa ta jest najczęściej
stosowana przez jednostki Straży Pożarnej i różnego
rodzaju służby ratownicze. Pompy te pozwalają na
odprowadzenie wody z zalanych terenów. Wystarczy
położyd pompę na powierzchni wody i uruchomid. Dzięki
małym rozmiarom pompy i jednocześnie wysokiej
wydajności, pompa sprawdzi się wszędzie tam gdzie
konieczne jest szybkie i efektywne wypompowanie wody.
Pompa Niagara dzięki zastosowaniu silnika spalinowego pozbawiona jest konieczności podłączania do
sieci elektrycznej. O uniwersalności pompy niech świadczy fakt, iż może ona służyd do napełniania
zbiorników pojazdów pożarniczych jak również do nawadniania jak i osuszania terenów rolniczych.
Dzięki zastosowaniu silnika marki Honda, pompy Niagara cieszą się dużą bezawaryjnością oraz są
synonimem niezawodności. Pompa ma zastosowanie we wszystkich typach samochodów ratowniczogaśniczych PSP i OSP. Dzięki niewielkiej wadze i gabarytom, pompę charakteryzuje możliwośd jej
transport do trudno dostępnych miejsc. Dzięki wykonaniu elementów pompy ze specjalnych stopów
aluminium, możliwe jest zapewnienie jej wysokiego poziomu odporności na korozję. Silnik
czterosuwowy marki Honda zastosowany w pompie cechuje niskie zużycie paliwa co znacząco
wydłuża możliwośd pracy urządzenia oraz brak konieczności sporządzania mieszanki. Dzięki
zastosowaniu pływaka wykonanego z włókna szklanego, pompę cechuje niezatapialnośd. Dzięki
możliwości podawania wody o dużym zabrudzeniu pompa umożliwia wypompowywanie wody z
zalanych piwnic i obiektów. Urządzenie również przez 5 minut może pracowad na sucho.

Dane techniczne:
Niagara 1
Silnik

spalinowy 4-suwowy

Moc silnika [KM]

4,3

Wydajnośd maksymalna *l/min+

1200

Wydajnośd przy ciśnieniu 0,2 MPa *l/min+

400

Ciśnienie maksymalne *atm+

3

Średnica wlotu ssawnego *mm+

66

Średnica wylotu tłocznego *cal+

3 (Storz 75)

Pojemnośd zbiornika paliwa *l+

1,4

Zużycie paliwa *l/godz+

1,0

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

770 x 630 x 430

Masa [kg]

28

Wysokośd podnoszenia słupa wody *m+

do 30

Minimalna głębokośd ssania *mm+

30

Rozruch

ręczny

Silnik Honda GXV 160 K1

Sprzęt posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Lekkie nosidło do węży strażackich Barth Feuerwehrtechnik
Lekkie nosidło do węży strażackich - idealne do
przechowywania, transportu i układania węży B (75)
oraz C (52). Wykonane z lekkich materiałów, prawa
ściana boczna z zawiasami mocowanymi do klatki i
zabezpieczeniem przed otwarciem. Uchwyt w górnej
części. Pozwala na szybkie rozwijanie węży i
minimalizuje możliwośd ich zaplątania. Pozwala
uporządkowad posiadane odcinki węża zarówno w
jednostce jak i w samochodzie. Możliwe jest suszenie
węży bez ich wyjmowania z nosidła. Kompatybilne z szafami suszącymi Barth Feuerwehrtechnik.

Dane techniczne:
Typ B

Typ C

Rodzaj węża

średnica B (75)

średnica C (52)

Pojemnośd

2 x 20 m

2 x 20 m

Masa bez węży *kg+

ok. 3,1

ok. 3,1

Materiał

aluminium

aluminium

Wymiary [mm]

875 x 145 x 520

870 x 115 x 520

4

Szafa do suszenia węży, ubrań, węży, masek powietrznych,
lin Barth KOMPAKT
Z ogrzewaniem i nawiewem. Suszenie na ośmiu półkach z sześcioma
sektorami każdy z zintegrowanym nawiewem ciepłego powietrza.
Półki można wyjmowad, aby dostosowad przestrzeo do suszenia węży,
odzieży, masek powietrznych czy lin. W zależności od wilgotności
powietrza może byd suszenie z ogrzewaniem lub bez ogrzewania.
Ogrzewanie jest dostępne w dwóch przedziałach. Przeznaczone dla
węży grupy A do 20 m długości. Duża maksymalna ilośd suszonych
węzy B/C. Czas suszenia 5 do 8 godzin. Wkładanie węży we wnęki lub
luzem w koszach umożliwia szybkie i równomierne suszenie. Możliwe
suszenie węży w nosidłach bez potrzeby ich wyjmowania.
Urządzenie mieści 8 nosideł, z których każde mieści dwie linie po 20
m. Szafa posiada podwójne drzwi niewymagające konserwacji,
wierzch szafy z odpowietrzeniem przez kartkę wentylacyjną DN100
wbudowaną w system odpowietrzania. Układ sterowania - wyłącznik zegarowy zintegrowany nad
obudową. Obudowa i belki nośne ocynkowane i malowane proszkowo RAL 9006, białe aluminium.

Dane techniczne:
Kompakt 009513
Zasilanie [V]

230

Moc znamionowa [kW]

6,0

Pojemnośd *odcinków+

16

Czas suszenia [godz.]

5-8

Kolor

RAL 9006

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

1000 x 860 x 1980

Przenośny balon oświetleniowy POWERMOON – Profi 1
Stanowi idealne urządzenie oświetleniowe, które może byd
wykorzystane podczas prowadzenia długotrwałych akcji
ratowniczych. Bardzo duże natężenie światła przy znacznie
większym kącie jego padania w stosunku do tradycyjnych
reflektorów. Ważną rolę w tym urządzeniu stanowi osłona,
przez którą przechodzą promienie. Wykonana jest w kształcie
balona - stąd nazwa balony oświetleniowe. W charakterystyczny
dla niej sposób rozprasza powstałe światło. Jest ono bardzo
podobne do światła dziennego, nie występują tu powstałe przy
tradycyjnym oświetleniu przeszkadzające cienie i oślepienia.
Dolna strona osłony (balona) rozprasza światło, natomiast górna
- pokryta aluminium zapewnia wysoki efekt oświetlenia.
Najbardziej optymalny efekt oświetlenia terenu potencjalnych
działao uzyskiwany jest przy zastosowaniu masztów
oświetleniowych o wysokości od 3 do 5 metrów. Ten sam efekt
oświetleniowy w tradycyjnych systemach możliwy do uzyskania
był przy zastosowaniu masztów o wysokości od 10 do 15
metrów. Istnieje możliwośd montażu na samochodzie.

Dane techniczne:
Profi 1
Moc przyłączeniowa *W+

1000

Zasilanie [V]

230

Natężenie światła *Lumen+

99.000

Średnica pozioma balonu *mm+

900

Średnica pionowa balonu *mm+

600

Masa samego balonu [kg]

8

Masa urządzenia rozruchowego z kablem *kg+

12

Masa zestawu wraz z pojemnikiem [kg]

26

Przechowywanie

aluminiowy pojemnik
transportowy

Wysokowydajne żarówki HQI

Dostępne akcesoria:
- teleskopowy statyw trójnożny

+ długośd wysuwu: 4,5 m
+ długośd złożonego statywu: 1120 mm
+ maksymalna średnica podstawy przy rozstawionych podporach: 1430 mm
+ średnica nasady do osadzenia reflektora: 30 mm
+ waga: 14 kg

Statyw trójnożny Eisemann
Teleskopowy statyw trójnożny Eisemann. Prosta i
niezawodna konstrukcja produkowana w całości w
Niemczech. Statyw składa się z 4 sekcji. Możliwe
blokowanie na dowolnej wysokości w celu zapewnienia
możliwie najlepszego doświetlenia miejsca akcji.
Regulowane nogi ze zwężonymi koocami pozwalają
ustawid statyw pionowo nawet na nierównej powierzchni.
W zestawie dołączony komplet odciągów gwarantujących
najwyższe bezpieczeostwo użytkowania nawet przy
maksymalnym wysuwie statywu. Zespoły oświetleniowe
sprzedawane są oddzielnie - istnieje możliwośd
dopasowania najaśnic do potrzeb Klienta zarówno w
zakresie mocy jak i stopnia ochrony.

Dane techniczne:
statyw trójnożny
Maksymalna wysokośd *m+

4,5

Długośd złożonego *m+

1,12

Masa [kg]

15

Średnica nasady statywu [mm]

30

Maksymalne obciążenie nasady *kg+

20

Nogi z ze zwężonymi koocówkami

Nasada do montażu najaśnic

Dołączone do zestawu odciągi

Przedłużacze elektryczne Eisemann
Przedłużacze elektryczne jedno- i trójfazowe dla potrzeby Straży Pożarnej. Niemiecka jakośd
wykonania i prostota konstrukcji gwarantują niezawodne użytkowanie przedłużaczy. Wszystkie
modele posiadają dodatkowe zwijadło pomocnicze w celu ułatwienia korzystania przy niewielkich
odległościach. Możliwośd doboru długości kabla do potrzeb Klienta. Przedłużacze posiadają solidną
metalową konstrukcję i sprężynowy zaczep do unieruchomienia w skrytce samochodu specjalnego.
Dostępne zarówno w wykonaniu standardowym jak i przeciwwybuchowym.

KSA 42 EX

KSA 20 EX

- wykonanie przeciwwybuchowe EX
- na bębnie nawinięto 50 m kabla, z czego 5m
na bębnie pomocniczym
- składana korba
- szerokośd nawijaka: 440 mm

- wykonanie przeciwwybuchowe EX
- na bębnie nawinięto 50 m kabla, z czego 5 m
na bębnie pomocniczym
- składana korba
- szerokośd nawijaka: 220 mm

KSA 42

KSA 20

- na bębnie nawinięto 50 m kabla, z czego 5 m
na bębnie pomocniczym
- składana korba
- szerokośd nawijaka: 440 mm

- na bębnie nawinięto 50 m kabla, z czego 5 m
na bębnie pomocniczym
- składana korba
- szerokośd nawijaka:220 mm

Pilarka ratownicza MS461 R
Pilarka ratownicza o mocy 4,4 kW sprawdzi się w
najcięższych warunkach akcji ratunkowo-gaśniczych.
Posiada specjalny łaocuch, którego zęby tnące wykonane
zostały z trwałych materiałów. Wydłużają one czas pracy
urządzenia i okresy pomiędzy ostrzeniami. Ogranicznik
głębokości cięcia. Do 20% niższe zużycie paliwa i do 50%
niższa emisja spalin w porównaniu do dwusuwowych
modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX.

Dane techniczne:
MS461 R
Moc [kW(KM)]

4,4 (6,0)
3

Pojemnośd skokowa *cm ]

76,5

Masa (bez prowadnicy) [kg]

7,2

Stosunek ciężaru do mocy [kg/kW]

1,6

Wartośd drgao uchwyt przedni/tylny [m/s²]

5,8 / 5,3

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

105

Poziom mocy akustycznej dB(A)

116

Dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem

Pilarka łaocuchowa MS261
Znakomita pilarka łaocuchowa średniej klasy mocy.
Oszczędna, ergonomiczna o minimalnej skłonności do
drgao. Nowy model STIHL MS 261 to następca
legendarnej pilarki łaocuchowej MS 260 (jedna z
najchętniej kupowanych pilarek na świecie), doskonała
do wszystkich prac. Trwała i solidnie wykonana.

Dane techniczne:
MS261
Moc [kW(KM)]

2,8 (3,8)

Pojemnośd skokowa *cm3]

50,2

Masa (bez prowadnicy) [kg]

5,2

Stosunek ciężaru do mocy [kg/kW]

1,9

Wartośd drgao uchwyt przedni/tylny [m/s²]

3,5 / 3,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

102

Poziom mocy akustycznej dB(A)

113

Budowa pilarki MS261

Operacyjne buty specjalistyczne Jolly 9008/GA
Buty operacyjne Jolly charakteryzują się najwyższej
jakości materiałami użytymi do ich wykonania oraz
precyzją wykonania. Buty o najwyższym komforcie
noszenia, z bardzo dobrym podtrzymywaniem bocznym
i długą żywotnością. Buty są wykonane z najwyższej
jakości skóry podszytej materiałem z membraną GoreTex, która nie przepuszcza wody i pozwala jednocześnie
oddychad skórze. Zapewnia także dobrą izolację
termiczną, co ma szczególne znaczenie w przypadku
zastosowania w Straży Pożarnej. Poszycie buta
wzbogacone jest kevlarem, co podnosi odpornośd
butów na uszkodzenia mechaniczne i tym samym
podnosi bezpieczeostwo użytkowania. Podeszwa z
pokryciem kevlarowym posiada bieżnik specjalnie
opracowany na potrzeby służb ratunkowych, co
zapewnia możliwie najlepszą przyczepnośd na różnych rodzajach podłoża. Obudowa buta, podszewka
stanowią niezależnie wymienialne elementy, które można demontowad i wymieniad. Wyjmowana
podszewka może byd demontowana i prana lub suszona, co dodatkowo podnosi walory użytkowe. W
obszarze palców została wbudowana osłona ze stopu utwardzonego aluminium odpornego na
uderzenia
do
200
J.
Wytrzymałośd
wzmocnieo
i
łączeo
przekracza
o
90-100% normy europejskie PN-EN. Model ten jest certyfikowany do pracy z piłą łaocuchową (klasa
odporności 1). Buty ponadto posiadają zabezpieczenie przeciw wysunięciu się stopy.

Dane techniczne:
9008 GA
Dostępne rozmiary*

36-49

Odpornośd temperaturowa podeszwy *°C]

400

Masa (w zależności od rozmiaru) *kg+

ok. 2,2

Wysokośd (w zależności od rozmiaru) *cm+

ok. 35

Odpornośd „czuba” na uderzenia *J+

do 200

*na zamówienie dostępne rozmiary 50-51

Wyjmowana podszewka

Operacyjne buty specjalistyczne Jolly 9081/GA
Obuwie przeznaczone na potrzeby
jednostek straży pożarnej, wojska i policji.
Buty te charakteryzuje dopasowany do
nogi
krój,
wewnętrzna
podszewka
wykonana z tkaniny wielowarstwowej
Gore-Tex, licowana - wodoodporna skóra
bydlęca oraz podeszwa wykonana z gumy
nitrylowej, z poduszką powietrzną w dolnej
części. Obuwie wyposażone jest w
specjalne zabezpieczenie przed skręceniem
kostki. Wyściółka butów wykonana jest z
tkaniny Gore-Tex zapewniającej optymalny
komfort
użytkowania.
Podeszwa
wewnętrzna stworzona została w oparciu o
nowy system zabezpieczający przed
przemakaniem
obuwia.
Podeszwa
zewnętrzna to nowatorsko opracowana
podwójna podeszwa gumowa wykonana z antystatycznej gumy nitrylowej, odporna na olej i benzynę,
antypoślizgowa, nieścierająca się, odporna na wysoką i niską temperaturę. Tłumi ona także drgania,
jest
pozbawiona
metalu
oraz
zapewnia
ochronę
przed
przemakaniem.
Osłona przednia buta wykonana została z aluminium, dzięki czemu buty są odporne na uderzenia do
200 J. System zapięcia opiera się na kombinacji zamkowo - sznurowadłowej Jolly. Buty ponadto
posiadają zabezpieczenie przeciw wysunięciu się stopy.

Dane techniczne:
9081 GA
Dostępne rozmiary*

36-49

Odpornośd temperaturowa podeszwy *°C]

400

Masa (w zależności od rozmiaru) *kg+

ok. 2,4

Wysokośd (w zależności od rozmiaru) *cm+

ok. 30

Odpornośd „czuba” na uderzenia *J+

do 200

*na zamówienie dostępne rozmiary 50-51

Odzież posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wyjmowana podszewka

ROTEOR™ M i M6 - Profesjonalny środek gaśniczy
Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy przeznaczony do
wytwarzania piany gaśniczej o wszystkich stopniach
spienienia przy zastosowaniu wody słodkiej i słonej. Może byd
również użyty jako środek zwilżający.

Skład i właściwości chemiczne:
Roteor M jest wodno-alkoholowym roztworem związków powierzchniowo czynnych, inhibitora
korozji i stabilizatora piany. Jest to jednorodna ciecz barwy niebieskiej o charakterystycznym zapachu.
Produkt wykazuje całkowita rozpuszczalnośd w wodzie wodociągowej, inne rozpuszczalniki to glikole i
alkohole.

Zastosowanie:
Roteor M może byd stosowany do wytwarzania wszystkich rodzajów pian gaśniczych: ciężkiej,
średniej i lekkiej, w ogólnodostępnych urządzeniach ochrony przeciwpożarowej typu: prądownice,
działka pianowe, wytwornice czy agregaty pian.

Zalecane stężenie środka:
3% roztwór wodny - jako środek gaśniczy 0,5-1% roztwór wodny - jako zwilżacz
6% roztwór wodny - jako środek gaśniczy

Opakowania:
Cysterny ze stali kwasoodpornej lub węglowej, beczki polietylenowe o pojemności 50 l lub 200 l oraz
kontenery 1000 l.

Szczegółowe parametry techniczne są dostępne na naszej stronie internetowej.
Środki posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Sprzęt ochrony Ratownika
Aparaty oddechowe z osprzętem
Maski gwarantują niezniekształcone pole widzenia i dobre
dopasowanie do twarzy Ratownika. Doskonała transmisja mowy.
Aparaty zapewniają ochronę dróg oddechowych w każdych
warunkach, nawet przed substancjami, których nie da się
przefiltrowad. Kompozytowe oraz stalowe butle o pojemnościach od
2 do 9 l.

Sygnalizatory bezruchu
Sygnalizator bezruchu motionSCOUT posiada elektroniczny sensor, który rozpoznaje normalne ruchy
ciała. W przypadku braku ruchu generowany jest automatyczny alarm. Dla zwiększenia
bezpieczeostwa alarm może byd również aktywowany ręcznie. Alarm główny składa się z
wyróżniającego i słyszalnego dźwięku (95 dB) w odległości 30 m i bardzo jasno świecącej diody.

Detektory wielogazowe
ALTAIR 4X to niezawodny detektor wielogazowy, który mierzy O2, H2S, CO i
gazy palne. Solidna obudowa zapewnia niezrównaną trwałośd, łącznie z
odpornością na upadek na podłoże betonowe z wysokości 6 m. Detektor
posiada duże przyciski i wyświetlacz o wysokim kontraście.

Dyski sygnalizacyjne M-Flare
M-Flare jest bezpieczniejsza i bardziej ekologiczna niż
tradycyjne race świetlne. M-Flare to światło ostrzegawcze
pozbawione iskier, otwartego ognia i nie wydzielające
szkodliwych gazów czy dymu. Odporna, gumowana
konstrukcja sprawia, że produkt nadaje się do stosowania w
ruchu ulicznym. M-Flare mogą byd używane leżąc płasko na
ziemi, przymocowane do słupów i pachołków lub metalowych
powierzchni za pomocą magnesu. Dyski sygnalizacyjne są
wodoodporne, utrzymują się na powierzchni wody. M-Flare
mogą byd ładowane pojedynczo bądź w zestawie w walizce
lub mogą byd zasilane bateriami CR123. Dostępne w zestawie
6szt. lub pojedynczo.

Dane techniczne:
M-Flare
Rodzaj

sygnalizacyjne / ostrzegawcze

Źródło światła

16 LED

Wodoszczelnośd

TAK IPX68

Wymiary

Ø112 x 35

Masa 1 szt. [g]

195

Temperatura pracy [˚C]

40 do 110

Widocznośd w ciągu dnia [m]

do 300

Widocznośd w nocy [km]

do 900 (droga, woda), do 16 (powietrze)

Kolor światła

biały, żółty, niebieski, bursztynowy, czerwony

Kolor obudowy

kolor obudowy określa kolor światła

Materiał

barwiony polymer

Magnes

tak

Przelotka

tak

Zasilanie

230V AC, 12V DC, akumulator Li-ion 3,7V
700mAh lub bateria CR123

Speracze Vulcan EX-ATEX i Fire Vulcan LED EX-ATEX
Vulcan Ex-ATEX to reflektor ładowalny powszechnie stosowany w
jednostkach Straży Pożarnej. Łączy silne źródło światła - żarówkę
halogenową oraz 2 diody ostrzegawcze w kolorze niebieskim z tyłu
korpusu latarki. 2 tryby świecenia żarówki halogenowej oraz diod:
stały i pulsacyjny. W zestawie pasek z funkcją szybkiego wypięcia.
Zastosowany akumulator Litowo-jonowy czyni z tej latarki
najlżejszą w kategorii. Latarka posiada termoplastyczną obudowę
z ABS z gumowym uchwytem. Dostępna jest wersja ze źródłem
światła przeznaczonym do zastosowania w strefie zadymienia.
Fire Vulcan LED Ex-ATEX to praktyczny reflektor ładowalny w
obudowie przeciwwybuchowej, wykorzystujący najnowsze
rozwiązania
technologiczne
w
dziedzinie
oświetlenia
profesjonalnego. Dzięki zastosowanej diodzie C4 LED stosowanie
reflektora jest niezwykle oszczędne; po naładowaniu akumulatora
reflektor świeci do 7 godzin. FIRE VULCAN LED Ex-ATEX jest
również najlżejszym reflektorem w swoim rozmiarze na rynku,
dzięki zastosowaniu w nim nowoczesnego superlekkiego akumulatora litowo - jonowego. Latarka
zawiera również 2 ostrzegawcze diody LED w tyle korpusu stanowiące światło sygnalizacyjne,
szczególnie ważne w pomieszczeniach zadymionych. Dwa niezależne źródła światła oferują w sumie 8
kombinacji trybów świecenia. W zestawie pasek z funkcją szybkiego wypięcia.

Latarki Propolymer i Propolymer LED EX-ATEX
Propolymer to zasilana 4 bateriami AA (R06),
praktycznie niezniszczalna latarka w obudowie z
odpornego nylonu. Odporna na uderzenia i wstrząsy.
Dostępna z modułem świetlnym 7 LED, diodą LED
1W Luxenon lub tradycyjną żarówką halogenową.
Latarka posiada nietłukące się soczewki z
poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na
zarysowania. Posiada wyłącznik z tyłu korpusu oraz
otwór na pasek do nadgarstka. Możliwy montaż
latarki do hełmów. Wersja z Ex-ATEX lub bez.
Przystosowana do zamocowania na kaskach i
hełmach, w szczególności KALISZ, GALLET, PACIFIC,
SZUBERT.

Możliwośd dokupienia uchwytów mocujących do hełmów

Latarka M-Fire LED EX-ATEX
Latarka diodowa M-Fire wyposażona w diodę
1Watt LED o mocy światła 60 lm. Zasięg
światła sięga 129m. Posiada certyfikat Ex ATEX
oraz IP 68. Odporna na upadki aż z 10m.
Niezwykle długi czas działania - prawie 14h.
Ponadto możliwy montaż na hełmie strażackim
w szczególności KALISZ, GALLET, PACIFIC,
SZUBERT.

Możliwośd dokupienia uchwytów mocujących do hełmów

Wytwornice pianowe SOPOT Blizzard
Wytwornice systemu Blizzard służą do wytwarzania strumieni
połączonych piany średniej i ciężkiej oraz podawania z dużą
wydajnością na znaczne odległości. Przeznaczone są do
gaszenia pożarów grupy A i B, czyli substancji stałych i
produktów ropopochodnych a także ochrony obiektów,
zbiorników
i
ratowników
przed
oddziaływaniem
promieniowania cieplnego podczas działao gaśniczych. Do
wytworzenia powietrzno-mechanicznej piany mogą byd
wykorzystywane wszystkie dostępne na polskim rynku środki
pianotwórcze w koncentracji 1% do 6%.
Urządzenia pozwalają realizowad nową technologię otrzymywania i podawania piany średniej na
odległośd z intensywnością 5 do 10 razy większą niż dotychczas stosowane wytwornice piany
średniej co powoduje:
-_skrócenie dwu-trzykrotnie czasu gaszenia w porównaniu z urządzeniami tradycyjnymi,
- zmniejszenie więcej niż pięciokrotnie liczby gaszących uczestniczących bezpośrednio w gaszeniu
pożaru,
- w znacznym stopniu ograniczenie ryzyka narażenia życia i zdrowia strażaków przez bezpośrednie
oddziaływanie temperatury i ognia ze względu na znaczną odległośd gaszących od źródła pożaru.
Przeznaczenie wytwornic piany Blizzard:
- pożary w przemyśle paliwowym, chemicznym i
przeróbki ropy naftowej,
- pożary w rejonach wydobycia ropy naftowej i gazu
ziemnego,
- pożary środków komunikacji kolejowej, drogowej,
wodnej, szczególnie komunikacji lotniczej,
- pożary obszarów leśnych, w przemyśle przetwórstwa
drewna, fabrykach papieru, pożarach
gospodarstw wiejskich,
- pożary składowisk i magazynów z substancjami
szczególnie niebezpiecznymi, składowiska odpadów
chemicznych i radioaktywnych.

Przepływ roztworu pianowego *l/s+

Diagram możliwości wytwornic pianowych linii Blizzard:

ciśnienie na wejściu *Mpa]

Dostępne warianty:
Urządzenia (w zależności od modelu) dostępne są w wersjach: przenośnej, stacjonarnej, przewoźnej.
Istnieje możliwośd montażu wytwornic w pojazdach gaśniczych. Produkowane są także w wersji na
potrzeby morskie z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz możliwością montażu na
pokładzie statku. Możliwe jest także zamówienie wytwornic ze zdalnym sterowaniem realizowanym
za pomocą pilota.

Wariant montowany na samochodzie

Wariant montowany na wysięgniku ramieniowym

Wariant ze sterowaniem zdalnym

Referencje:
Urządzenia produkowane przez firmę Sopot mogą pochwalid się licznymi referencjami. Systemy
wytwornic pianowych są używane między innymi przez:
- największe przedsiębiorstwa naftowe w Rosji m.in. Lukoil Oil Company, Ufa Oil Refinery czy
Transneft
- obsługę największego na świecie rurociągu naftowego „Przyjaźo”
- Hyundai Industries Co. Ltd.
- fabrykę samochodów GM-AvtoVAZ (Chevrolet, Łada), Ził,
- lotniska Tuapse, Mirny, Ufa

Blizzard 5

Wersja przenośna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 5
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 5-6
Wydajnośd pianowa *l/min+

21.000

Zasięg rzutu *m+

20-25

Ciśnienie na wejściu [bar]

8

Liczba spienienia

70

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

0,36

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

610 x 365 x 310

Masa (w zależności od wersji) *kg+

6-8

Zasięg działania wytwornicy piany

Blizzard 7

Wersja przenośna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 7
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 7
Wydajnośd pianowa *l/min+

29.400

Zasięg rzutu *m+

30

Ciśnienie na wejściu *bar+

8

Liczba spienienia

70

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

0,4

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

720 x 350 x 400

Masa (w zależności od wersji) *kg+

7-9

Zasięg działania wytwornicy piany

Blizzard 10

Wersja przewoźna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 10
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 10
Wydajnośd pianowa *l/min+

42.000

Zasięg rzutu *m+

30

Ciśnienie na wejściu *bar+

8

Liczba spienienia

60-70

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

0,8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

980 x 610 x 445

Masa (w zależności od wersji) *kg+

27-30

Zasięg działania wytwornicy piany

Blizzard 10.10.20

Wersja przewoźna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 10.10.20
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 20
Wydajnośd pianowa *l/min+

48.000

Zasięg rzutu *m+

35

Ciśnienie na wejściu *bar+

8

Liczba spienienia

40

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

1,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

980 x 610 x 445

Masa (w zależności od wersji) *kg+

40-50

Zasięg działania wytwornicy piany

Blizzard 10.20.30

Wersja przewoźna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 10.20.30
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 30
Wydajnośd pianowa *l/min+

72.000

Zasięg rzutu *m+

45-50

Ciśnienie na wejściu *bar+

8

Liczba spienienia

30-40

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

1,8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

1255 x 625 x 590

Masa (w zależności od wersji) *kg+

40-50

Zasięg działania wytwornicy piany

Blizzard 20.40.60

Wersja przewoźna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 20.40.60
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 60
Wydajnośd pianowa *l/min+

144.000

Zasięg rzutu *m+

45-50

Ciśnienie na wejściu *bar+

8

Liczba spienienia

30-40

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

3,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

1242 x 1055 x 547

Masa (bez przyczepy) [kg]

70

Zasięg działania wytwornicy piany

Blizzard 20.60.80

Wersja przewoźna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 20.60.80
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 80
Wydajnośd pianowa *l/min+

144.000

Zasięg rzutu *m+

70

Ciśnienie na wejściu *bar+

8

Liczba spienienia

30

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

4,8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

1310 x 1200 x 680

Masa (bez przyczepy) [kg]

95

Zasięg działania wytwornicy piany

Blizzard 120

Wersja przewoźna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 120
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 120
Wydajnośd pianowa *l/min+

216.000

Zasięg rzutu *m+

100

Ciśnienie na wejściu *bar+

8

Liczba spienienia

30

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

7,2

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

1310 x 1242 x 680

Masa (bez przyczepy) [kg]

95

Zasięg działania wytwornicy piany

Blizzard 200-240

Wersja przewoźna

Wersja stacjonarna

Dane techniczne:
Blizzard 200-240
Przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego *l/s+ 200-240
Wydajnośd pianowa *l/min+

360.000

Zasięg rzutu *m+

90-120

Ciśnienie na wejściu *bar+

10-12

Liczba spienienia

30

Zużycie środka pianotwórczego *l/sec+

12

Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+

1310 x 1540 x 680

Masa (bez przyczepy) [kg]

120

Zasięg działania wytwornicy piany

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!

,,
,
… jakosc w trosce o bezpieczenstwo

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

Prawa autorskie zdjęcia z okładki: photo released by U.S. Navy with the ID 070829-N-4965F-015, by Mass Communication Specialist 1st
Class James E. Foehl.

………………………………………………………
(nazwa jednostki)
………………………………………………………
………………………………………………………
(adres)
………………………………………………………
(NIP)

FORUMULARZ ZAMÓWIENIA

SZYBICKI SiZPS Waldemar Szybicki
ul. Lipowa 10
62 - 028 Koziegłowy k/Poznania

Zamawiamy dla potrzeb jednostki ………………………………………………………….. następujące urządzenia:
Lp

Nazwa artykułu – wyrobu

Symbol
j.m.

Ilośd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ja niżej podpisany potwierdzam , że wyrób ( usługa objęta tą umową, zleceniem) jest uwzględniony pod
pozycją … pkt. … załącznika nr 3 listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których
stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 do ustawy o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr. 54 poz. 535).

…………….……….., dnia …………………..……

……………..………………………………………
(podpis i pieczątka osoby potwierdzającej)

