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ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY

Machines Catalogue
Katalog strojů

Machines development and construction activities have always been an important part of our production. In 2008,
we finished building new business, production and storage premises and we started to produce special machines
for fire and rescue brigades independently, as we had cooperated with external partners in some areas of our
production before. We produce a wide range of special machinery equipment for fire and rescue brigades. Firstly,
we have a complex range of suction and ventilation devices PAPIN, SAVEC and COMBI, which are determined for
fire fighting in smoky buildings and for powerful extinguishing with mist and foam. There are several types of those
devices, which use several kinds of engines and provide various functions and output power. Some of the devices are
very innovative and unique, so our products are technically comparable with the top products in the world. In 2010,
we extended our production with compact and portable high-pressure extinguishing devices RAPID, multi-purpose
floating pumps KATARAMO, and hose care and testing devices. We are also interested in decontamination systems
and we are able to offer complex solutions for decontamination, evacuation and disasters to various customers.
Furthermore, we have developed and produced various unique training systems for firefighting schools and airlines.
We are also experienced in equipping and modification of fire and rescue cars, trailers and containers. As a new part
of our production range, we have started to offer modular storage grid systems for fire stations.
Ing. Milan Žitník

Vývoj a produkce speciálních strojů a zařízení představuje druhou významnou část našeho výrobního programu.
Proto bychom Vás ve druhé části tohoto katalogu rádi seznámili s výsledky našich zkušeností, dlouholetého vývoje,
konstrukce a praktického nasazení těchto strojů. Od roku 2008, kdy byla dokončena výstavba nových výrobních
a skladovacích prostor, jsme zahájili vlastní strojní výrobu speciálních technických prostředků pro potřeby
hasičských a záchranných jednotek, která byla dříve prováděna za pomoci smluvních partnerů. Mezi tyto prostředky
patří především komplexní řada přetlakových ventilátorů a víceúčelových kombinovaných sacích a ventilačních
zařízení PAPIN, SAVEC a COMBI, které jsou určeny pro boj proti zakouření objektů a velkoobjemové hašení vodní
mlhou a pěnou. Tyto stroje vyrábíme v několika variantách podle výkonu a typu pohonných jednotek. V současné
řadí produkce těchto zařízení naši firmu mezi přední světové výrobce, co se týče inovací a technických parametrů
strojů. V roce 2010 jsme rozšířili výrobní program o vysokotlaká hasicí zařízení RAPID, víceúčelová plovoucí
motorová čerpadla KATARAMO a prostředky pro údržbu a testování požárních hadic a armatur. Dlouhodobě se
také zajímáme o dekontaminační prostředky a systémy, přičemž jsme schopni zajistit adekvátní řešení pro všechny
zákazníky, od dekontaminačních sprch, přes ohřívače vody, až po komplexní stanoviště pro evakuaci, dekontaminaci
a mimořádné události. Mezi unikátní části výrobního programu patří vývoj a produkce výcvikových trenažérů pro
široké spektrum využití u specializovaných škol, v průmyslových podnicích či u leteckých společností. Jedná se
vždy o individuální projekty s ohledem na požadavky zákazníka. V neposlední řadě se zaměřujeme na konstrukci,
výrobu a montáž speciálních vestaveb a zařízení do hasičských a záchranářských automobilů, přívěsů a kontejnerů.
Novinkou v našem výrobním programu jsou ukládací mřížové systémy pro vybavení hasičských stanic.
Ing. Milan Žitník
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03 00 002
Floating pump
PLOVCER MINI
HONDA GXV 160

Floating pump with HONDA GXV 160 K1 N45
Engine; engine output 4 kW/3600 min-1; pump
output (Q) 0-870 l/min, transport height (H) 18-0m;
grain throughput up to diameter of 15mm; minimum
depth when re-pumped 20mm; standby weight 27 kg;
total weight 29 kg; Size (LxWxH) 730x590x430mm;
fuel consumption about 1,3 l/hour; fuel tank : 2,0 l;
connecting size DIN C-52”.

Plovoucí čerpadlo
PLOVČER MINI
HONDA GXV 160

Plovoucí čerpadlo s motorem HONDA GXV 160 K1 N45
Výkon motoru: 4 kW/3600 min-1 Výkon čerpadla (Q):
0-870 l/min Dopravní výška (H): 18-0 m Průchodnost zrna:
do 15 mm, Min.hloubka při dočerpání: 20 mm, Pohot.
hmotnost: 27 kg Celková hmotnost: 29 kg Rozměry (dxšxv):
730x590x430 mm, Spotřeba paliva: cca 1,3 l/hod. Objem
nádrže: 2,0 l Připojovací rozměr: DIN C-52.

03 00 901
Oil skimmer ROPAK

A speciall add-on for floating pump. It enables to
pump oil from contaminated water surface in an
efective and easy way.

Sběrač ropných nečistot
z vodní hladiny ROPÁK

Sběrač ropných nečistot – příslušenství k plovoucímu
čerpadlu.

03 00 902
Exhalations removal
system for floating
pump

Hose system for removing engine exhalations of
floating pump, when using it in cellars and other
interiors.

Zařízení pro odvod spalin
k plovoucímu čerpadlu

Zařízení určené pro odvod výfukových plynů z motoru
plovoucího čerpadla při čerpání v uzavřených prostorách.
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03 00 027
Floating electric sewage
pump KATARAMO
E 750/1,6

The pump conist of an electric sewage pump EMU
KS 15 and a two- float, adjustable catamaran system
for floating. Input power 230 V / 50 Hz, nominal
output 1,3 kW, max. power 1,9 kW, max. output
750 l/min, suction strainer net 10 x 10 mm, pump
weight 18,5 kg. Output DIN C-52, compact dimensions
(floats close to each other) 860 x 730 x 590 mm,
extended dimenstions (floats in max. width)
860 x 910 x 420 cm. Total weight 43 kg.

Plovoucí elektrické kalové Plovoucí elektrické kalové čerpadlo KATARAMO E 750/1,6
čerpadlo PEKČ KATARAMO tvoří elektrické kalové čerpadlo EMU KS 15 umístěné
E 750/1,6
na polohovatelném, dvouplovákovém nosném systému.
Parametry čerpadla EMU KS 15: Napětí 230V / 50 Hz,
proud 9,4 A, jmenovitý výkon 1,3 kW, max. příkon 1,9 kW,
dopravní výška 1,6 bar, max. průtok 750 l/min, sací síto
10x10 mm, délka kabelu 10 m, typ kabelu HO7RN-FGG1.5,
hmotnost 18,5 kg. Přípoj pevná hadicová pojka C-52.
Plováky z PP s výplní PU proti potopení. Rozměry: Plováky
u sebe (DxŠxV) 86x73x59 cm, plováky od sebe (DxŠxV)
86x91x42 cm. Celková hmotnost 43 kg.

03 00 102
Combinated floating
pump KATARAMO
1650/4,5 and sewage
pump KATARAMO
800/4

Floating pump KATARAMO 1650/4,5 uses an unigue
two-float catamaran system, which enables adjusting
dimensions of the pump according to current
intervention situation and storage space in a vehicle.
Powerful centrifugal pump is powered by a petrol
HONDA GXV 390 engine. Engine power:10,3 HP /
7,6 kW. Output in the floating pump mode:
Q=1650/min, delivery height H = 45 m / 4 bar.
Output in the sewage pump mode, when using the
pump without floats: Q=800 l/min, suction height
H = 1,5 m. Output conection: DIN B-75. Grain
throughput: up to 8 mm diameter. PP floats filled
with PU foam. Storage dimensions: (L x W x H)
820 x 750 x 600 mm, working dimensions
820 x 840 x 500 mm. Weight 62 kg.

Plovoucí čerpadlo PMČ
KATARAMO 1650/4,5
v kombinaci s kalovým
čerpadlem MKČ
- KATARAMO 800/4

Plovoucí agregát KATARAMO 1650/4,5 je umístěný
na unikátním polohovatelném dvouplovákovém nosném
systému, který umožňuje operativně měnit celkové rozměry
zařízení podle provozních potřeb v místě nasazení a podle
dizpozičních možností uložení ve vozidle. Odstředivé
výkonné čerpadlo je poháněno benzínovým motorem
HONDA GXV 390 o výkonu 10,3 HP / 7,6 kW. V režimu
plovoucího čerpadla PMČ dosahuje agregát max. čerpací
výkon Q=1650/min a max.výtlačnou výšku H=45 m (4 bar).
V režimu kalového čerpadla MKČ pak agregát dosahuje
čerpací výkon Q=800 l/min při sací výšce 1,5 m. Připojení
pevná hadicová spojka B-75. Průchodnost zrna do průměru
8 mm. Plováky z PP vyplněnné PU pěnou proti potopení.
Přepravní rozměry (d x š x v) 820 x 750 x 600 mm, provozní
rozměry 820 x 840 x 500 cm. Pohotovostní hmotnost 62 kg.
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21 11 405
Floating Suction
Strainer PSK 110
DRAKE BIG

Special floating suction strainer for sucking from
water surface up to the level of 2-4 cm, usable with
usual water pumps. It consist of PE floater filled wit
PUR foam with two hanging lugs, which is resistant
to mechanical damage and of Al alloy strainer with
non-return valve. Connection A-110, grain diameter
10 mm, floater dimensions 850 x 280 mm, strainer
dimenstions 480 x 330 x 120 mm, weight 8 kg
(floater) + 4 kg (strainer).

Plovoucí sací koš
PSK 110 DRAKE BIG

Plovoucí sací koš PSK 110 DRAKE BIG je určen k čerpání
vody za pomoci savic z jakýchkoliv přírodních vodních
zdrojů. Samotná sací část koše je prostřednictvím dvou
speciálních úchytů uchycena na oválném polyetylenovém
plováku. Díky tomuto unikátnímu řešení lze kromě čerpání
vody při hluboké hladině použít plovoucí koš i pro čerpání
vody z mělčin a mělkých břehů, případně k odčerpávání
vody ze zatopených sklepů a místností. Hlavní výhodou
plovoucího koše je, že použité čerpadlo nenasává nečistoty
z povrchu hladiny a na minimum se eliminuje nasátí
nečistot ze dna vodního zdroje. Při odčerpávání vody ze
sklepů apod. je schopno odsát vodu do výšky 2-4 cm.
K zamezení nasátí hrubých nečistot je spodní sací strana
opatřena nerezovým sítem s otvory o velikosti 10x10 mm.
Plovák o velikosti (délka x průměr) 850 x 280 mm je
vyroben z polyetylenu a proti případnému potopení při
poškození je vyplněn polyurethanovou pěnou. Na obou
koncích je plovák opatřen závěsnými oky. Sací čast koše
o rozměrech (délka x šířka x průměr) 480 x 330 x 120 mm
je vyrobena z Al slitiny, je opatřena zpětnou klapkou
a připojovacím šroubením A-110. Hmotnost
(plovák + sací segment): 8 + 4 kg.

03 00 911
Suction elbow for
floating pumps
KATARAMO 1300/4 and
KATARAMO 1650/4,5

Suction accesories necessary for using KATARAMO
pump as sepparate sewage pumps without floats.
Body: Al, plastic threaded joint DN 100, connection
DIN B-75, rubber sealing. Dimensions (W x L x H)
185 x 130 x 125 mm. Weight 1,5 kg.

Sací koleno k plovoucím
čerpadlům KATARAMO
1300/4 a KATARAMO
1650/4,5

Sací koleno k plovoucím čerpadlům KATARAMO 1300/4
a KATARAMO 1650/4,5 je nutná nadstandardní výbava
k jejich provozování v režimu kalového čerpadla (MKČ).
Materiál hliník, umělohmotné šroubení DN 100, pevná
spojka B75, gumové těsnění. Rozměry (Š x H x V)
185 x 130 x 125 mm. Hmotnost 1,5 kg.
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03 02 003
FELIX is a water driven fire fighting pump, cosisting
Submersible turbopump of a turbine-and pump section. For pumping out
FELIX 2200
water and also used as feed pump. Mixing of the
clean drive water with the pump medium does not
take place. insensitive to dirt and dry running. Max.
output 2200 l/min, nominal output 1640 l/min
at 0,8 MPa. Al and stainless body, usable in holes up
to the diameter of 400 mm. Dimensions (L x W x H)
400 x 300 x 290 mm. Weight 14,5 kg.
Ponorné kalové turbínové
čerpadlo FELIX 2200

Hydročerpadlo se skládá z vodní turbiny a z vlastního
čerpadla. Lze jej úspěšně využívat i pro čerpání mírně
agresivní a pevnými částicemi znečištěné kapaliny.
Vzhledem ke svému konstrukčnímu provedení, širokému
sacímu hrdlu opatřeného sacím košem, nízké hmotnosti,
malým rozměrům a vysokému výkonu je turbínové čerpadlo
především určené k čerpání vody z těžce přístupných míst
nebo z nízko položených zdrojů vody (úspěšně tak nahrazuje
čerpání vody z hloubek za pomoci ejektorových čerpadel).
Tlak v rozmezí 0,2-1,1 MPa, hadice „B“. Zdroj tlakové vody
pro pohon čerpadla může být např. nádrž CAS, vytváří se
tak uzavřený, bezztrátový okruh). Jmenovitý výkon čerpadla
1640 l/min (při vstupním tlaku 0,8 MPa (8 bar) a výstupním
tlaku na čerpadle 0,013 MPa (1,3 bar). materiál - slitina
hliníku a nerezi. Rozměry (DxŠxV): 400x300x290 mm.
Hmotnost: 14,5 kg.

04 07 005
Powered backpack
air-water extinguishing
device MZS-13

Device determined for extinguishing smaller forest
fires, posible to use in a helicopter. Petrol engine
3,6 kW / (5 HP), water capacity 13 l, fuel tank
1,5 l, max. stream length 12 m, water consmuption
0 - 1 l/min, fuel consumption 2 l/h, fan power 20 m3/
min, nozzle air flow speed 125 m/s. Weight cca 27 kg,
dimensions 620 x 580 x 420 mm.

Motorová zádová stříkačka
MZS- 13, model vzduchvoda

Zařízení pro hašení převážně nižších travnatých a lesních
porostů paprskem tlakového vzduchu nebo vody. Vysoká
mobilita umožňuje rychlé přesuny k místu požáru. Zařízení
je možno vzhledem ke konstrukčnímu řešení benzínové
nádrže převážet i na palubě spec.letadel a helikoptér.
Pohonná jednotka - dvoutaktní benzínový motor s výkonem
3,6 kW (5 HP), objem nádrže na vodu 13 l, objem benzínové
nádrže 1,5 l, maximální dostřik 12 m, spotřeba vody
0-1 l/min, spotřeba benzínu 2 l/hod, výkon ventilátoru
20 m3/min, rychlost proudění vzduchu na hasební trysce
125 m/s. Pohotovostní hmotnost cca 27 kg.
Rozměry (V x Š x H): 620 x 580 x 420 mm.
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03 08 020
Portable motor fire
engine ELJOT PFPN
10- 1000 (PS 8/8
ELJOT)

Portable motor fire pump with two-stroke air-cooled
engine HIRTH 2702V with content 521ccm
and achievement 40HP (29,4 kW). Achievement
pump at pressure 0,8 MPa and static suction
lift 3 m = 800 l/min and static suction lift
7,5 m = 400 l/min at 0,8 MPa. Centrifugal vaned
vacuum pump with time suction: suction head
1,5 m/15 s, suction head 7,5 m/44 s. Proportions:
950 x 570 x 620 mm.Combined weight 126 kg.
Hand and electronic start.

Přenosná motorová
stříkačka ELJOT model
PFPN 8-800 (PS 8/8)

Přenosná motorová stříkačka s dvoutaktním vzduchem
chlazeným motorem HIRTH 2702V o obsahu 625 ccm
a výkonu 40 HP (29,4 kW). Nominální výkon 800 l/min
při tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3,0 m. Čerpací výkon: při
4800 ot/min 1000 l/min při tlaku 0,8 MPa a sací výšce
1,5 až 7,5 m. Odstředivá lopatková vývěva s časem
nasávání: sací výška 1,5 m / 17s, sací výška 7,5 m / 35s.
Rozměry (DxŠxV): 950x570x620 mm. Pohotovostní
hmotnost 126 kg. Ruční a el. startování. Nádrž na palivo 24 l.

03 10 015
Mobile pumping
stations ponton
version 18-58-P

Max. flow 20-58 l/s, max. delivery high 18-4 m,
floating, weight 680 kg, Price is only oriental.

Mobilní čerpací
stanice typ 18-58-P

Čerpací stanice tvoří kompaktní samostatný celek
v souladu s poptávkou umístěný na podvozku. Čerpací
agregát obsahuje čerpací jednotku, pohonnou jednotku,
ovládací a kontrolní prvky a elektrickou výbavu. Tvoří jej
samonasávací čerpadlo typu VARISCO s mechan. ucpávkou
a dieselmotor typu LOMBARDINI, spojený s čerpadlem
spojkou FLENDER ELPEX-S. Sací řád je délkově stavitelný
za použití savic s rychloupínacími spojkami. Výtlačný řád
je ukončen výtl. rozdělovačem DN125/4xDN110 s úpravou
pro požární rychlospojky „A“. Agregát je koncipován pro
nepřetržitý provoz s vysokou spolehlivostí a životností.
Objemový průtok Q- 20 - 58 l.s-1, Dopravní výška H - 18.
Jmenovitý výkon motoru: 30,9 kW při 3 000 min-1. Váha
agregátu: 680 kg. Příslušenství: 3x10 m hadic, 3x3 m savic.

04 04 133
Portable fire fighting
module ASISTENT HM
300 - HM 1000

High pressure extinguishing module powered by
Briggs & Stratton engine - 11,8 kW / 16 HP, 8,5 l
fuel tank tank. High pressure pump, output 38 l/min,
pressure 100 bar (10 MPa). Continual admixture of
foam 0-6 %. A reel with 40 m of HP hose 12/20 mm
ended by HP nozzle. Water tank capacity 200 l,
foam tank capacity 20 l. Dimensions: (l x w x h):
1350 x 1270 x 1005 mm. Weight without water 250 kg.

Mobilní hasicí modul
ASISTENT HM 300
až HM 1000

Vysokotlaké hasící zařízení poháněné motorem Briggs &
Stratton, výkon 11,8 kW / 16 HP, objem nádrže na PHM 8,5 l.
Vysokotlaké čerpadlo o výkonu 38 l/min s tlakem 100 bar
(10 MPa). Plynulé přiměšování pěnidla (smáčedla) v rozmezí
0-6 %. Naviják s 40 m vysokotlaké hadice 12/20 mm
zakončený pistolovou vysokotlakou proudnicí. Nádrž na vodu
o objemu 200 l + 20 l kanystr na pěnidlo. Rozměry (d x š x v):
1350 x 1270 x 1005 mm. Hmotnost bez vody cca 250 kg.

21

ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY
Cataloque No. | Product Name Item
Kód zboží | Název zboží

Popis zboží

04 04 140
Portable high- pressure
extinguishing device
VHZ- RAPID 70/40

Portable high-pressure extinguishing device can be
placed in emergency vehicles. Petrol engine HONDA
GX 270, engine power 9 HP/6,6 kW. High pressure
pump KAPPA 75 VA, max. working pressure 40 bar,
max. water output 76 l/min. Foam admixturer 0-6%,
hose reel with 50 m of high-pressure hose EN 854
/ 3/4“, manual rewind. Input and output connection
DIN D-25. Dimensions 950 x 650 x 660 mm. Weight
cca 110 kg. Price without high-pressure nozzle.

Vysokotlaké hasící zařízení
VHZ RAPID 70/40

Přenosné vysokotlaké hasící zařízení VHZ-RAPID 70/40 určené
pro zástavbu do hasičských vozidel s benzínovým motorem
HONDA GX 270 (9 HP/6,6 kW). Vysokotlaké čerpadlo KAPPA
75 VA, max. pracovní tlak 40 bar, max. průtok vody 76 l/min.
Přiměšovač na pěnidlo 0-6%, bubnový naviják s 50 m
vysokotlaké hadice EN 854 3/4“ s ruční navíjením, vstupní
a výstupní přípoje D-25. Rozměry 950 x 650 x 660 mm.
Hmotnost cca 110 kg. Cena bez vysokotlaké proudnice.

04 04 145
High pressure
extinguishing device
VHZ RAPID II 23/50,
electric & manual start

Portable high-pressure extinguishing device, petrol
engine KOHLER CS 6 ST, engine power 6,0 HP / 4,47
kW. High pressure pump, max. working pressure 50 bar,
max. water output 23 l/min. Foam admixturer 0-6%,
hose reel with 40 m of high-pressure hose EN 854 /
3/8“, manual rewind. Input and output connection
DIN D-25. Dimensions 820 x 600 x 490 mm. Weight
cca 85 kg. Price without high-pressure nozzle.

Vysokotlaké hasící zařízení
VHZ RAPID II 23/50,
elektrický a ruční start

Přenosné vysokotlaké hasící zařízení VHZ-RAPID II 23/50
s benzínovým motorem KOHLER CS 6 ST (6,0 HP / 4,47
kW). Vysokotlaké čerpadlo s max. pracovním tlakem 50 bar,
max. průtok vody 23 l/min. Přiměšovač na pěnidlo 0-6%,
bubnový naviják se 40 m vysokotlaké hadice EN 854 3/8“
s ruční navíjením, vstupní a výstupní přípoje D-25. Rozměry
820 x 600 x 490 mm. Hmotnost cca 85 kg. Cena bez
vysokotlaké proudnice.

04 04 146
High pressure
extinguishing device
VHZ RAPID II 23/50,
manual start

Portable high-pressure extinguishing device, petrol
engine KOHLER CS 6 ST, engine power
6,0 HP / 4,47 kW. High pressure pump, max.
working pressure 50 bar, max. water output 23 l/min.
Foam admixturer 0-6%, hose reel with 40 m of
high-pressure hose EN 854 / 3/8“, manual rewind.
Input and output connection DIN D-25. Dimensions
820 x 600 x 490 mm. Weight cca 85 kg.
Price without high-pressure nozzle.

Vysokotlaké hasící zařízení
VHZ RAPID II 23/50,
ruční start

Přenosné vysokotlaké hasící zařízení VHZ-RAPID II 23/50
s benzínovým motorem KOHLER CS 6 ST (6,0 HP / 4,47 kW).
Vysokotlaké čerpadlo s max. pracovním tlakem 50 bar, max.
průtok vody 23 l/min. Přiměšovač na pěnidlo 0-6%, bubnový
naviják se 40 m vysokotlaké hadice EN 854 3/8“ s ruční
navíjením, vstupní a výstupní přípoje D-25.
Rozměry 820 x 600 x 490 mm. Hmotnost cca 80 kg.
Cena bez vysokotlaké proudnice.
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14 00 001
Positive pressure
ventilator PAPIN 350

PAPIN 350 is compact, portable and easy control
device determined for positive pressure ventilation
of smoked areas. Rated power: 8100 m3/h, effective
power 23500 m3/h. Petrol engine HONDA GX
100 / 3600 rpm, 2,25 kW / 3,0 HP. Compact steel
protective frame adjusted for easy transport and tilt
of the ventilator. Dimensions: 500 x 410 x 550 mm.
Impeller diameter: 350 mm. Weight: 24 kg.
The device is ready for connecting a universal foam
making device UHAMO 350 or MUHAMO 350.

Přetlakový ventilátor
PAPIN 350

Přetlakový ventilátor PAPIN 350 je kompaktní, přenosné
a lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání zadýmených
prostor přetlakovým způsobem - pozitivní ventilací. Jmenovitý
výkon: 8100 m3/hod, efektivní výkon: 23500 m3/hod. Motor
HONDA GX 100, 3600 ot/min, 2,25 kW / 3,0 HP. Kompaktní
ocelový ochranný rám pro jednoduchý transport a naklápění
ventilátoru, možnost umístění dvou ventilátorů na sebe.
Rozměry (š x h x v): 500 x 410 x 550 mm. Průměr oběžného
kola: 350 mm. Hmotnost: cca 24 kg. Ventilátor je přizpůsoben
pro použití univerzálních hasebních modulů UHAMO 350®
a MUHAMO 350®.

14 00 005
Positive pressure
ventilator PAPIN 508

PAPIN 508 is compact, portable and easy control
device determined for positive pressure ventilation
of smoked areas. Rated power: 12.600 m3/hour, effective power 56.000 m3/hour. Petrol engine HONDA
GX 160 / 3600 rpm, 4,0 kW / 5,5 HP. Compact steel
protective frame adjusted for easy transport and tilt of
the ventilator, halogen lamp H1 / 50 W. Dimensions:
600 x 600 x 500 mm. Impeller diameter: 508 mm.
Weight: 43 kg. The device is ready for connecting
a universal foam making device UHAMO 508 or
MUHAMO 508.

Přetlakový ventilátor
PAPIN 508

Přetlakový ventilátor PAPIN 508 je kompaktní, přenosné
a lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání zadýmených
prostor přetlakovým způsobem - pozitivní ventilací.
Jmenovitý výkon: 12600 m3/hod, efektivní výkon:
56000 m3/hod. Motor HONDA GX 160, 3600 ot/min,
4,0 kW / 5,5 HP. Kompaktní ocelový ochranný rám
přizpůsobený pro jednoduchý transport a naklápění
ventilátoru, výsuvné stabilizační podpěry, možnost umístění
dvou ventilátorů na sebe, přídavný sklopný světlomet
H1 / 50 W. Rozměry (š x h x v): 600 x 600 x 508 mm.
Průměr oběžného kola: 508 mm. Hmotnost: cca 43 kg.
Ventilátor je přizpůsoben pro použití univerzálních
hasebních modulů UHAMO 508® a MUHAMO 508®.
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14 00 006
Water-driven positive
pressure ventilator
PAPIN 508 HA

PAPIN 508 HA (with antistatic impeller) is compact,
portable and easy control device for ventilating
of smoked areas by positive pressure ventilation.
Max. power 63.000 m3/h, rated power 12.600 m3/h
(pressure 0,7 MPa, connection B-75). Compact steel
frame for easy transport and tilt of the ventilator.
Dimensions 600 x 600 x 720 mm, impeller diameter
508 mm. Weight 31 kg. Possible to use with UHAMO
508 and MUHAMO 508.

Přetlakový ventilátor
s hydropohonem
PAPIN 508 HA

Přetlakový ventilátor PAPIN 508 HA (oběžné kolo
v antistatickém provedení) je kompaktní, přenosné a lehce
ovladatelné zařízení určené k odvětrání zadýmených
prostor přetlakovým způsobem - pozitivní ventilací. Max.
výkon 12.600 m3/hod, efektivní výkon: 63.000 m3/hod.
při vstupním tlaku vody 0,7 MPa a připojení turbíny B-B.
Pohon ventilátoru vodní turbínou opatřenou na vstupu
a výstupu pevnou spojkou B-75. Kompaktní ocelový
ochranný rám přizpůsobený pro jednoduchý transport
a naklápění ventilátoru s možností umísťovat 2 ventilátory
na sebe. Rozměry (š x h x v): 600 x 600 x 720 mm. Průměr
oběžného kola: 508 mm. Hmotnost: cca 31 kg. Ventilátor je
přizpůsoben pro použití univerzálních hasebních modulů
UHAMO 508® a MUHAMO 508®.

14 00 010
Electric-driven positive
pressure ventilator
PAPIN 508 E

Positive pressure ventilator PAPIN 508 E/230 V is
powered by electric engine 2,2 kW / 230 V. Rated
output 9.000 m3/h, effective output 39.000 m3/h.
Dimensions: 580 x 560 x 710 mm, impeller diameter
508 mm, halogen lamp 230 V / 150 W, reel with 5 m
of cable. The device is ready for using UHAMO 508
and MUHAMO 508 devices.

Přetlakový ventilátor
s elektrickým pohonem
PAPIN 508 E

Přetlakový ventilátor PAPIN 508 E / 230 V je kompaktní,
přenosné a lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání
zadýmených prostor přetlakovým způsobem - pozitivní
ventilací. Jmenovitý výkon: 9.000 m3/hod. Efektivní výkon:
39.000 m3/hod. Pohon elektromotorem 2,2 kW / 230V.
Kompaktní ocelový ochranný rám se dvěma sklopnými
madly pro transport, výsuvné stabilizační podpěry,
jednoduchý systém naklápění, možnost umístění ventilátoru
na sebe, přídavný sklopný světlomet 230 V / 150 W,
ovládací skříňka s vypínačem motoru a světlometu, 5 m
dlouhý přívodní kabel na cívce. Rozměry (š x h x v):
600 x 600 x 720 mm. Průměr oběžného kola: 508 mm.
Hmotnost: cca 49 kg. Ventilátor je přízpůsoben pro použití
univerzálního hasebního modulu UHAMO 508®
a MUHAMO 508.
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14 00 015
Positive pressure
ventilator PAPIN 606

PAPIN 606 is powered by HONDA GX 270 engine,
6,75 kW / 9,0 HP. Rated output: 25.000 m3/h,
effective output: 80.000 m3/h. Dimensions:
670 x 650 x 810 mm, impeller diameter 606 mm,
weight 48 kg, halogen lamp H1 / 50W. Ready
to use with foam making modules UHAMO 606
and MUHAMO 606.

Přetlakový ventilátor
PAPIN 606

Přetlakový ventilátor PAPIN 606 je kompaktní, přenosné
a lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání zadýmených
prostor přetlakovým způsobem - pozitivní ventilací.
Jmenovitý výkon: 25.000 m3/hod, efektivní výkon:
80.000 m3/hod. Pohonná jednotka motor HONDA GX 270
s výkonem 6,75 kW / 9,0 HP. Kompaktní ocelový ochranný
rám se dvěma sklopnými madly pro transport, výsuvné
stabilizační podpěry, jednoduchý systém naklápění,
možnost umístění ventilátorů na sebe, přídavný sklopný
světlomet (H1 / 50 W). Rozměry (š x h x v):
670 x 650 x 810 mm. Průměr oběžného kola: 606 mm.
Hmotnost: cca 48 kg. Ventilátor je přizpůsoben
pro použití univerzálních hasebních modulů UHAMO 606
a MUHAMO 606.

14 00 051
Multi-purpose
ventilation device
SAVEC 500 S

Multifuctional suction and ventilation device
SAVEC 500 with HONDA GX 160 petrol engine
(4,0 kW / 5,5 HP). Functions: Smoke extration,
pressure ventilation, foam making (with optional
UHAMO foam making module). Output: rated
7.000 m3/hour, effective 23.000 m3/hour.
Dimensions: 1050 x 400 x 680 mm. Weight: 48 kg.
Impeller diameter: 500 mm. Telescopic lamp H1/50W.
Ready for optional UHAMO foam making module.
Price without suction and delivery hoses.

Kombinované ventilační
zařízení SAVEC 500 S

Kombinované ventilační zařízení SAVEC 500S je určeno pro
ventilaci zakouřených prostor odsáváním kouře negativním
způsobem-nasáváním (NPV) nebo způsobem positivní
ventilace-přetlakem (PPV). Pohonná jednotka motor
HONDA GX 160 o výkonu 4,0 kW (5,5 HP). Max.výkon
(NPV): 11.000 m3/hod. Nom. výkon (PPV): 14.300 m3/hod.
Efekt. výkon (PPV): 34.500 m3/hod. Rozměry (DxŠxV):
1050 x 400 x 680 mm. Hmotnost: cca 48 kg. Průměr
oběžného kola 500 mm. Zařízení je opatřeno sklopným
světlometem ( H1/50W). Zařízení je přízpůsoben pro použití
mobil.univerzálního hasebního modulu MUHAMO 500®,
který umožňuje podávat pomocí ventilátorů do prostoru
nasazení vodní mlhu nebo lehkou pěnu. Cena bez sací
a výtlačné hadice!
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14 00 060
Combined ventilating
device COMBI 350

Combinated ventilating device COMBI 350 is
determined for ventilating of smoked areas by
negative / positive pressure methods.
Engine HONDA GX 160 with power 4,0 kW (5,5 HP).
Max. rate power (NPV) 9.000 m3/hour, nominal
power (PPV): 9.000 m3/hour. Effective power
37.300 m3/hour. Dimensions 800 x 450 x 480 mm,
weight about 45 kg. Diameter of rotor 350 mm.

Kombinované ventilační
zařízení COMBI 350

Kombinované ventilační zařízení COMBI 350 je určeno pro
ventilaci zakouřených prostor odsáváním kouře negativním
způsobem-nasáváním (NPV) nebo způsobem positivní
ventilace-přetlakem (PPV). Pohon motorem HONDA GX 160
s výkonem 4,0 kW (5,5 HP). Max.výkon (NPV): 7.500 m3/hod.
Nom. výkon (PPV): 7.500 m3/hod. Efekt. výkon (PPV):
31.270 m3/hod. Rozměry (DxŠxV): 800x410x470 mm.
Hmotnost cca 45 kg. Průměr oběžného kola 350 mm
(testováno v souladu se směrnicemi ANSI/AMCA).
Zařízení je opatřeno sklopným světlometem o výkonu 50 W.
Testovano v souladu s metodikou popsanou ve směrnicích
ANSI/AMCA 210-99. Zařízení je uzpůsobeno pro použití
mobilního univerzálního hasebního modulu MUHAMO®.
Cena bez sací a výtlačné hadice!

14 01 001
Suction and delivery
hose with carrier HAD C
500/5N (determined for
SAVEC 500)

Suction and delivery hose HAD-C 500/5N with
carrier is determined for sucking and delivering
smoke (possibly fresh air) from the place of fire
to free space. One ending of the hose is fitted with
carrier. The second ending of hose is fitted with
flange with gum fixture that are used to fix the hose is
fixed to smoke exhauster. Hose material COMBIDEC
2001, colour grey or black. Maximum length in
spread out 5 m; Height including carrier: about 20 kg.

Sací a výtlačná hadice
s nosičem HAD-500/5N
pro SAVEC 500

Sací a výtlačná flexibilní spirální hadice s nosičem
HAD-500/5N je určena k odsávání a vytlačování splodin
hoření, případně nebezpečných plynů a par z místa
nasazení do volného prostoru. Hadice s přírubami je
umístěna do kovového rámu-nosiče. Jedna z přírub
je pevně ukotvena k nosiči. Vyjímatelná čast hadice je
opatřena 2 upínacími segmenty, pomoci kterých se hadice
upevňuje k ventilačnímu zařízení SAVEC 500 nebo k další
prodlužovací hadici. Materiál hadice COMBIVAC 2100
s tepelnou odolností -30 až +140°C, barva šedá nebo černá,
max. použitelná délka 5 m. Transportní rozměry (DxŠxV)
590x610x570 mm. Hmotnost cca 20 kg.
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14 02 003
Universal extinguishing module UHAMO 350 is
Universal extinguishing determined for creating foam or water mist. It is
module UHAMO 350
determined for PAPIN 350 ventilator. Operating
pressure: 4,0-10,0 bar. Flow (water / mixture):
211-304 l/min. Throw distance of flow: 5-30 m.
Guaranteed amount of foam: 25 m3/min at pressure
4,0 bar a 3 % mixture. Input connection C-52.
Dimensions 570 x 270 x 350 mm, weight 4,5 kg.
Univerzální hasební modul
UHAMO 350

Univerzální Hasební modul UHAMO 350® je určen
k výrobě hasící pěny nebo vodní mlhy. Používá se spolu
s přetlakovým ventilátorem (PPV) řady PAPIN 350. Provozní
tlak: 4,0 - 10,0 bar. Průtok (vody/směsi): 211 - 304 l/
min. Dostřik mlhového proudu: 5 - 30 m. Garantované
množství hasící pěny: 25 m3/min při tlaku 4,0 bar a 3%
přiměšování s číslem napěnění cca 114. Přípoj pro vodu
nebo pěnotvorný roztok spojkou C-52. Rozměry (ŠxHxV):
570x270x350 mm. Hmotnost: 4,5 kg.

14 02 004
Mobile universal
extinguishing module
MUHAMO 350

Universal extinguishing module UHAMO 350 is
determined for creating foam or water mist. It is
determined for COMBI 350 deviceor. Operating
pressure: 4,0-10,0 bar. Flow (water / mixture):
211-304 l/min. Throw distance of flow: 5-30 m.
Guaranteed amount of foam: 25 m3/min at pressure
4,0 bar a 3 % mixture. Input connection C-52.
Dimensions 570 x 270 x 350 mm, weight 4,5 kg.

Mobilní univerzální
hasební modul
MUHAMO 350

Zařízení MUHAMO® 350 je určeno k výrobě hasící pěny
nebo vodní mlhy. Používá se spolu s kombinovaným
ventilačním zařízením (NPV+PPV) COMBI 350. Skládá se
z hasebního modulu a nosiče. Bez nosiče se upevňuje přímo
na COMBI 350. V nosiči se pak napojuje na výtlačnou hadici
COMBI 350. Provozní tlak: 4,0 - 10,0 bar. Průtok (vody/
směsi): 211 - 304 l/min. Dostřik mlhového proudu: 5 - 30 m.
Garantované množství hasící pěny: 25 m3/min při tlaku
4,0 bar a 3% přiměšování s číslem napěnění cca 114. Přípoj
pro vodu nebo pěnotvorný roztok spojkou C-52. Rozměry
(DxŠxV) 570x270x350 mm. Hmotnost cca 4,5 kg.

14 02 201
Sealing cover
UZS FR

Sealing cover for ventilation devices SAVEC and
Combi, to cover doors etc. Flame and heat resistant
material, connection flange for suction hose,
dimensions 1320 x 210 mm, weight 3,9 kg.

Utěsňovací zástěna
UZS FR

Utěsňovací zástěna slouží k utěsnění sacích otvorů (dveří,
oken, sklepních okýnek apod.) v případech nasazení
odsávačů kouře SAVEC. Zástěna je vyrobena z nehořlavého
materiálu, je opatřena připojovací přírubou pro napojení
sací hadice. Rozměr zástěny v roztaženém stavu Š x V (mm):
1320 x 2100. Hmotnost: 3,9 kg.
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11 00 002
Decontamination cabin
DECONTA-SHOE

The shower is determined for decontamination
of persons incl. shoes. It includes 16 side nozzles
and 4 bottom nozzles. Total output 74-120 l/min,
working pressure 0,4 – 0,8 MPa. Dimensions:
120 x 120 x 215 cm. Connection: Storz C-52.
Weight 33.5 kg.

Dekontaminační sprcha
DECONTA-SHOE

Sprcha je určena pro dekontaminací osob, včetně podrážek
obuvi, obsahuje 16 bočních trysek, 4 spodní trysky,
speciální pochůzný rošt. Celkový výkon 74-120 l/min.
Provozní tlak 0,4 - 0,8 MPa. Rozměry: 120 x 120 x 215 cm.
Připojení C-52. Hmotnost cca 33,5 kg.

11 00 041
Inflatable
decontamination cabin
ZAHAS CABIN

Showering system with 8 heads, output 12 l/min at
pressure 0,1 – 1,2 MPa. Connection by adaptor Storz
C-52 / D-25. Bottom dimensions 200 x 200 x 25 cm,
shower dimensions 260 x 260 x 250 cm, transport
dimensions 90 x 50 cm, hmotnost weight 30 kg.

Nafukovací dekontaminační Sprchovací systém s 8 hlavicemi, výkon 12 l/min. při
kabina ZAHAS CABIN
tlaku 0,1 – 1,2 MPa, připojení přes přechod C-52 / D-25,
rozměry spodního bazénu 200 x 200 x 25 cm, rozměry
sprchy 260 x 260 x 250 cm, přepravní rozměry 90 x 50 cm,
hmotnost 30 kg.

11 00 103
Decontamination pool
STANDARD

It is determined for collection of contaminated water.
Material: PES, dimensions 300 x 300 cm, transport
dimensions 60 x 70 x 20 cm, weight 30 kg.

Dekontaminační vana
STANDARD

Vana pro jímání kontaminované vody, rozměry 3 x 3 m,
materiál PES, přepravní rozměry 60 x 70 x 20 cm,
hmotnost 30 kg.

11 01 215
Decontamination grate
REC SUPER

Plastic grate for decontamination pools, black color,
determined for pool dimensions 600 x 400 x 75 mm.

Dekontaminační rošt
vnitřní REC-Super

Plastový rošt, barva černá, odolnost max.4000 kN/m2
rozměry (DxŠxV): 600 x 400 x 75 mm, rošt se umisťuje
do prostoru dekontaminační vany, hmotnost 2,5 kg.

11 02 030
Inflatable tent NP1

Inflatable construction can be inflated by fan, from
pressure bottle or leg pump. Two entry 1,9 x 2 m,
possible connection of tent, 4 windows, opening for
connect heating and electro, solid groundsheet from
rubber PA, possible inside barrier, contains: - set of
hook and peg - repair kit - covering - holders
for lighting and inside barriers.
Proportiones 5,2 x 3,1 x 2,6 m, weight 49 kg.

Nafukovací stan NP1,
16 m2

Nafukovací konstrukce může být nafouknuta ventilátorem,
z tlakové láhve nebo nožní pumpou. Dva vchody 1,9x2 m,
možnost spojení stanů, 4 okna, otvory pro připojení topení
a elektro, pevná podlážka z pogumovaného polyamidu,
možnost vnitřní přepážky, obsahuje: sadu háčků a kolíků,
opravnou sadu, kryt, držáky osvětlení a vnitřních přepážek.
Rozměry 5,2x3,1x2,6 m, hmotnost 49 kg.
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26 01 011
Training simulator
TRENING T 002 Simulator of burning
and extinguishing of fire
in the space of planea

Simulator simulates various types of fires in cockpit
or other spaces in plane. The single simulations are
set up to enable changing of time of burning and
time needed for extinguishing. Version of controlling
using control panel.

Výcvikový trenažér
TRENING T 002 Simulátor hoření a hašení
požáru v prostorech letadla

Trenažér simuluje různé typy požárů v kabině nebo jiných
prostorech letadla. Jednotlivé simulace jsou nastaveny
tak, aby bylo možné měnit dobu hoření, intenzitu hoření
a potřebný čas pro uhašení. Varianta ovládání pomocí
řídícího panelu.

26 01 051
Training system
TRENING T 008 warehouse fire

Training system for simulation of fire in warehouses,
cellars etc. It is possible to add a FLASHOVER
simulation with a control panel.

Výcvikový trenažér
TRENING T 008 - Simulace
hoření a likvidace požáru
v prostorách skladu

Výcvikový trenažér je určen pro výcvik hašení v prostorách
skladu budov nebo sklepů. Trenažér může být doplněn
o simulátor FLASHOVER s ovládáním pomocí řídicího
panelu.

26 01 062
Training simulator
TRENING T 009 simulation of start of fire
flashover „FLASHOVER”

Training simulator determined for simulation of start
of dangerous effect that evolves during fires inside
of the rooms, so-called „FLASOVER” fire flashover.
Its start is simulated on simulator. Training staff
may prevent its start using controlling technology.
Simulation is controlled using automatic operating
system.

Výcvikový trenažér
TRENING T 009 - Simulace
vzniku přeskoku ohně
„FLASHOVER“

Výcvikový trenažér slouží pro simulaci vzniku nebezpečného
jevu, který vzniká při požárech uvnitř místnosti tzv.
„FLASHOVER“ – přeskok ohně. Na trenažéru je simulován
jeho vznik. Výcvikový personál může díky ovládací
technologii trenažéru zamezit jeho vzniku. Simulace
je ovládána pomoci automatického řídícího sytému.

26 01 071
Fire traning system
TRENING T010

A system for simulation of fire in an outdoor storage
facility of flammable liquids.

Výcvikový trenažér
TRENING T010

Simulace požáru a hašení požáru nádrže a technologie
v prostoru venkovního skladu hořlavých kapalin.
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27 02 401
Hose testing device
RTZ 40/0

Universal device for manual pressure testing of
delivery hoses. Hoses dimensions D-25 up to B-75,
max. testing pressure 3,8 MPa. Testing two hoses at
the same time takes 5 minutes. Dimensions
850 x 370 x 700 mm, weight 25 kg.

Ruční tlakové zařízení
model RTZ 40/07 pro
zkoušení zásahových
a hydrantových hadic

Ruční tlakovací zařízení určené pro zkoušení především
požárních hadic. Možnost zkoušení hadic od D25 do B75.
Rozměr zařízení (DxŠxV): 850 x 370 x 700 mm. Max.
zkušební tlak 3,8 MPa. Orient. doba zkoušky dvou hadic
současně cca 5 min. Hmotnost 25 kg.

27 04 105
Mobile Free Standing
Lockers

Mobile Lockers offer the strength, durability and
open design of our original wall-mount system, with
unlimited placement flexibility. Whether you‘re short
on wall space or simply prefer the portability, these
mobile storage lockers let you use any open space
for fast, easy access to turnout gear, and superior
ease of cleaning.

Mobilní skříňka ZAHAS
pro uložení osobní výstroje
a výzbroje 2dílná
(šířka 18“/20“)

Unikátní patentem chráněné mobilní skříňky patří svým
provedením mezi nejpevnější a nejvšestrannější úložné
prostory k uskladnění osobní výstroje a výzbroje. Maximální
provzdušnění urychluje vysychání vlhkých předmětů,
a tím minimalizuje vznik nežádoucího zápachu. Mobilita
zajištěná 4 pojezdovými kolečky usnadňuje provádění
úklidu. Celkové rozměry 18“ provedení (cm): Š=99, H=50,8,
V=211. Celkové rozměry 20“ provedení (cm): Š=109,
H=50,8, V=211. Lze je opatřit bezpečnostními dveřmi,
zámky, sedačkami atd.

27 02 517
Wall-Mount Drying
System

For a permanent solution, our wall-mounted hose
drying system can be mounted virtually anywhere.
The open wire grid system promotes maximum air
movement, providing one of the most economical
hose drying options available.

Sušící zařízení ZAHAS
s montáži na stěnu

Sušicí systém umožňující rychlejší sušení hadic pro
monáž na stěnu s kapacitou sušení 3 ks „B“ a 5 ks
had.“C“ vyrobený z ocel.nosníků a pevné drátěné mřížky.
Povrchová komaxitová úprava. Celkový rozměr (DxŠxV)
826x47x91 cm.

27 02 601
Manual hose rolling up
device BRISK

Manual device for rolling up hoses B, C, D, it can be
fixed to a stand in a vehicle or to a B-75 coupling.
Dimensions incl. the stand: Width 1020 mm, Height
1320 – 1620 mm, weight 11 kg.

Ruční navíječka hadic
BRISK

Použití pro stáčení hadic typu B, C, D s upevněním
na stojanu nebo pevnou hadicovou spojku B-75 ve vozidle
nebo stříkačce, pohon klikou. Celkový rozměr včetně
stojanu: šířka 1020 mm, výška 1320- 1620 mm,
hmotnost cca 11 kg.
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08 01 008
Inflatable
multifunctional rescue
boat KONTIKY 450 LUX

KONTIKY 450 is a unique rescue boat for water, ice and
snow rescue operations. The LUX version of KONTIKY
is equipped with special equipment transport boards,
detachable sitting places and another boat or scooter
connection device. Total width 4500 mm, total width
1400 mm, capacity 1+6 persons and 550 kg of equipment.
The boat can be inflated with air pressure bottle in 60
seconds. Suitable engine: 5-7 HP, short leg, integrated
fuel engine. Boat weight: 38 kg. Standard accessories:
2 vessels, air bottle connection hose, transport cover,
repair kit. Extra accessories: rescue and transport
platform, sitting places and engine holder are sold extra.

Nafukovací záchranný vor
KONTIKY 450 LUX

KONTIKY 450 je unikátní víceúčelový nafukovací člun (vor)
pro záchranné operace na ledě, vodě a na sněhu. V provedení
LUX navíc obsahuje speciálními úchyty pro upevnění nosiče
lodního motoru, závěsných laviček a třídílné transportní
plošiny, která se pokládá na závěsné lavičky. Vor lze opatřit
i speciálním tažným zařízením pro tažení za sněžným skútrem
apod. Celková délka 4500 mm, celková výška 1050 mm,
celková šířka 1400 mm, délka / šířka plošiny 2500 / 680 mm,
hmotnost 38 kg, kapacita 1+6 osob nebo 1 osoba + 550 kg
nákladu, vlečný náklad max. 650 kg, doba plnění z tlakové
láhve cca 60 s. Doporučený typ motoru: 5-7 HP, krátká
noha, integrovaná nádrž na PHM. Standardní výbava: 2 ks
pádel, plnící hadice pro tlakové láhve, transportní obal, lepící
souprava. Zbývající příslušenství se prodává samostatně.

06 00 061
Mobile two- chamber
water- filled flood
barrier Ju-Za Special 80
/ PVC, 10 m set

Ju-Za SPECIAL PVC 80/10 is filled with water using
standard hose coupling C52. Inner tube material
is PVC. Set consists of: 1 x bicameral tube-casing
PP 100, 2 x inner filling chamber PVC, 4x fulfilling
valve C52. The set enables to construct 10 m of flood
barrier with maximal water flood height 80 cm. Textile
packaging with dimensions:(lxwxh) 100 x 100 x 43 cm.
Weight 46 kg. Certificate number 090-021890.

Mobilní dvoukomorová
protipovodňová bariéra
plněná vodou Ju-Za
Special 80 / PVC, 10 m
sestava

Základní 10 m sestava protipovodňové bariéry JZS 701-10/2/80 se
plní vodou pomocí klasických hadicových spojek C-52. Materiál
vnitřních plnících komor PVC, které je pevnější než PE a umožňuje
opakované použití vnitřních komor po vysušení bariér po zásahu.
Sestavu tvoří: 1 x dvoukomorový tubus - plášť PP, 2 x plnící komora
PVC, 4 x plnící ventil C-52. Sestava umožňuje postavit 10 m
protipovodňové bariéry s max. záplavovou výškou 80 cm. Balení
do textilního vaku o rozměrech (D x Š x V) cca 100 x 100 x 43 cm.
Hmotnost balení cca 46 kg. Certifikát č.090-021890, bariéra je
certifikovaná v TZÚS Praha, s.p.

06 00 901-904
Protective bags against
water Floater

Floating, lightweight, 100 % airproof and waterproof bags are
determined for situations, where it is not possible to evacuate
valuable things from objects (residences, offices, museums
etc.), which will be impacted by floods. The bags are also
useful for protecting equipment of fire-fighters, rescuers or
civil persons in all situations, where evacuation or transport in
flooded areas is being done. 4 models, capacity 0,07 – 5 m3,
dimensions 30 x 40 x 50 cm up to 300 x 200 x 80 cm.

Ochranné protizáplavové
vaky Floater

Plovoucí, lehké, dokonale vodotěsné a vzduchotěsné vaky
Floater jsou určeny v situacích, kdy se v objektech, kterým hrozí
zaplavení vodou – rodinné domy, firmy, úřady, muzea aj., nachází
cenné předměty, které není možné nebo snadné včas evakuovat.
Vaky Floater se velmi dobře hodí i pro ochranu vybavení hasičů,
záchranářů, policistů, ale i civilních osob při evakuacích nebo
kdekoliv, kde hrozí poškození vodou. V nabídce jsou 4 modely
s kapacitou od 0,07 do 5 m3 a rozměry od 30 x 40 x 50 cm
do 300 x 200 x 80 cm.
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01 01 001
Fire fighting vehicle
DELFIN GAZelle

Lightweight fire fighting vehicle according to
EN 1846-1:L-2(1)-6-400. Power 4x4 (4x2), 4 door
cabin 1+2+3 (1+2+4). Engine ANDORIA 2,5 TDi EURO 4, 2637 ccm, 85 kW or ZMZ 25i 16V EURO 4,
94 kW. It can be equipped with a fire pump or with
a high pressure extinguishing device RAPID (power
23-150 l/min, 0/4 MPa). Water tank capacity up to
400 l, telescopic mast 2 x 500 W, 4-piece ladder.
Total weight 3500 kg + 2500 kg possible trailer.

Automobil pro přepravu
osob, výstroje a výzbroje
DELFIN GAZelle

Lehký dopravní automobil DELFIN dle
ČSN EN 1846-1:L-2(1)-6-40. Podvozek GAZelle 4x4 nebo
4x2, motor ANDORIA 2,5 TDi EURO 4, 2637 ccm, 85 kW
nebo ZMZ 25i 16 V EURO 4, 94 kW. Čtyřdveřová kabina
1+2+3 (1+2+4). Nástavba vybavená požární stříkačkou nebo
vysokotlakým hasicím zařízením pro prvotní zásah RAPID
(23-150 l/min / 0,4 MPa). Nádrž na vodu do 400 l, výsuvný
stožár 2 x 500 W, čtyřdílný žebřík. Celková hmotnost
3500 kg + 2500 kg tažné zařízení.

01 01 101
Fire fighting vehicle
CAS 15 - KOSATKA
GAZ VALDAJ AMC 4x2

Chassis GAZ Valdaj AMC 4x2, rear axle lock, cabin
1+5 (1+6). Engine IVECO F1CE 0481H EURO 5 HD,
2998 ccm, 125 kW. Fire pump NCLN 40, power 2400 l
/ 1,0 MPa or 150 l / 0,4 MPa, admixture 3 and 6 %. PP
water tank 2100 l, foam tank 200 l, rapid intervention
device DN 20 / 60 m hose, electric rope winch 4,5 t,
telescopic mast 5 m, electric generator. Dimensions
(l x w x h): 6350 x 2210 x 2810 mm. Total weight 7400 kg.

Cisternová automobilová
stříkačka do 7,5 t - CAS 15
KOSATKA GAZ VALDAJ
AMC 4x2

Podvozek GAZ Valdaj AMC 4x2, zadní náprava s uzávěrkou,
kabina 1+5 (1+6), motor IVECO F1CE 0481H EURO 5 HD,
2998 ccm, 125 kW. Požární čerpadlo NCLN 40, výkon
2400 l / 1,0 MPa nebo 150 l/ 0,4 MPa, přiměšování 3 a 6 %,
nádrž na vodu PP 2100 l, nádrž na pěnidlo 200 l, zařízení
pro rychlý zásah DN 20 / 60 m, elektrický lanový naviják
4,5 t, osvětlovací výsuvný stožár 5 m, elektrocentrála.
Rozměry (DxŠxV): 6350 x 2210 x 2810 mm. Celková
hmotnost 7400 kg.

Modification, upgrade and production of fire fighting vehicles
and trailers
As we manufacture firesighting devices and offer a wide range of fire fighting
equipment, we are able to design a trailer or a vehicle according to customer
needs, so the solution will be effective and economical. We can offer trailers for
fire pumps, various equiment, ecological disasters, floods, decontamitation etc.
Vestavby, přestavby a speciální úpravy vozidel a přívěsů
Vzhledem k vlastní výrobě hasicích zařízení a širokému sortimentu nabízených
speciálních věcných a technických prostředků se soustředíme i na vývoj a výrobu
různých speciálních vestaveb a úprav hasičských vozidel, přívěsů a kontejnerů. Při
navrhování vlastního provedení a specifikaci vybavení se především řídíme účelovým
zadáním budoucího uživatele. Přívěsy lze dodat v různém provedení a v různých verzích
např. pro převoz požární stříkačky, hasebních prostředků, prostředků pro likvidaci
olejových havárií, dekontaminaci apod.
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Installation of warning lights and sound devices
As an official distributor of a top UK manufacturer VISION ALERT, we provide
installation of a wide range of special ligts and sound devices – beacons, LED
lights, sirens etc. to various fire fighting, rescue, army and industrial vehicles
and trailers.
Dodávka a montáž výstražného světelného a zvukového zařízení
Jako oficiální distributor předního britského výrobce VISION ALERT provádíme
dodávku a montáž širokého sortimentu všech typů výstražných světelných a zvukových
zařízení na speciální vozidla a přívěsy, zemědělské stroje, pracovní stroje komunálních
služeb atd.

16 01 138
LED beacon HALO 60

Beacon with 4 Led ring modules, length 1800m.
Each module has 12 high quality LED diodes with
top light power. Beacon is resistant to vibrations,
water and dust. Power 12 / 24 V. Dimensions (l x h)
1800 x 138 mm. Transparent or blue body.

Světelná LED rampa
série HALO 60
4 x Ring Halo TM
LED modul.
Délka rampy 1800 mm

Výstražná rampa se čtyřmi kruhovými LED moduly a délkou
rampy 1800 mm. Každý modul obsahuje 12 LED diod se
špičkovým světelným výkonem. Vysoká odolnost proti
otřesům, vodě a prachu. Napájení 12/24 V. Rozměry (d x v)
1800 x 138 mm. Barva krytu čirá nebo modrá.

Installation of hose reels
As an official distributor of Collins Youldon, we provide installation of
a komplete range of hose reels tp firefighting and other vehicles. We are able
to design and offer a complete rapid intervention solution.
Dodávka a montáž průtokových navijáků
Jako oficiální distributor firmy Collins Youldon provádíme kompletní montáž bubnových
průtokových navijáků rychlého nasazení do požárních a jiných vozidel. Navrhneme
kompletní řešení včetně veškeré dokumentace.

04 04 406
Hose reel Collins
Youldon HR 46 RR

Hose reel with electric rewind for 60 m of high
pressure hose, hose diameter 32 mm. 3-way control
lever (rewind, brake, lock). Max. working pressure
93 bar. Reel dimensions (diameter x length)
254 x 610 mm. Total dimensions (l x w x h):
949 x 525 x 577 mm.

Průtokový naviják Collins
Youldon HR 46 RR

Průtokový bubnový naviják s elektrickým navíjením
vysokotlaké hadice o průměru 32 mm, třípolohová ovládací
páka (navíjení, brzda, zámek). Pohon elektromotorem
12 / 24 V DC. Max. délka hadice 60 m. Max. pracovní tlak
93 bar. Rozměry bubnu (průměr x délka) 254 x 610 mm.
Celkové rozměry (d x š x v): 949 x 525 x 577 mm.
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22 01 001
Emergency lighting
system with air-powered
telescopis mast.

Emergency lighting system with air-powered
telescopis mast. It is powered by a 110 /
230 V generator or by a 12 / 24 V vehicle battery. The
mast is non-turnable but it provides 360°coverage.
It is very suitable for smaller fire fighting vehicles.
Available height: 7,5 – 10 kg, weight: 7,5 – 10 kg,
many options of lights (4800 – 3800 lumens),
remote cabin or manual control.

Pneumatický výsuvný
osvětlovací stožár
TF 200E NT

Osvětlovací systém s neotočným, vzduchem vysouvaným
teleskopickým stožárem. Napájení generátorem
(110 / 230 V) nebo baterií vozidla (12/24V). Tato série
je speciálně provedena pro 360° všestranné osvětlení.
Stožár je ideální pro umístění na malá hasičská vozidla.
Výsuvné výšky od 2880 do 4460 mm, délky ve složeném
stavu od 1310 do 1965 mm, hmotnosti od 7,5 kg do 10 kg,
různé možnosti manuálního i dálkového ovládání, výběr
světlometů se svítivostí 4800 – 38000 lumenů.

22 01 505
Lightning balloon
model POWERMOONPROFI 1 1000 W HQI
metal halide 99.000
lumen

Efficient lightning ballon with special waterproof
illumination covering. Technical Data: Power: 1000 W,
Voltage: 230 V / 50, Current: 4,5 A, Electrical protecion
class: IP 54, Cord length: 7 m + 3 m, Weight: 8 kg,
Recommendation for mobile power generator: Inverter
system: min. 1,7 kVA, Standard generator: min.
2,8 kVA, Construction lighting for (roadconstruction,
railconstruction, excavation and underground
engineering, pit- and tunnelconstruction), Sortielighting for (fire departmens, rescue and salvage
institutions, police, military, tent illumination, camp
illumination), Illumination of wide areas (sport and
event areas, parking lots).

Osvětlovací balón Model
POWERMOON-PROFI
1 1000 W HQI metal halide
výbojka 99.000 lumen

Přenosný multifunkční osvětlovací systém POWERMOONPROFI 1 s vysokou svítivosti (99.000 lumenů) ve tvaru
zářicího balónu bez rušivého oslňování. Konstrukce balónu
shodná jako u POWERMOON-START. Světelný zdroj
tvoří halogenidova výbojka typu HQI. Součástí zařízení je
el. magnetický induktivní předřadník. Připojitelný výkon:
1000 W. Zdroj napětí 230V/50Hz. Průměr balónu: 900 mm.
Výška 600 mm. Hmotnost balónu: 8,0 kg. Hmotnost
předřadníku 13 kg. Rozměr úložného tubusu (DxŠ):
1440x200 mm. Celková hmotnost včetně kabelu a předřadníku
26 kg. Doporučený min. výkon generátoru 2 kW.

22 01 515
Lighting balloon
POWERMOON MAXUM
4000 W HMI

Portable emergency lighting system with an
extreme lighting power (380.000 lumens). HMI
lamp, input power 4000 W, powered by an external
230 V generator, min. requested power of generator
5,8 kW. Balloon dimensions 1500 x 900 mm, balloon
diameter 900 mm, balloon weight 17 kg, transport
dimensions 2100 x 380 x 390 mm.

Osvětlovací balón
POWERMOON MAXUM
4000 W HMI

Přenosný osvětlovací balón vysokou svítivostí
(380.000 lumenů), poskytuje nerušivé světlo pro širokou
oblast zásahu. Halogenidová výbojka HMI, 4000 W. Napájení
elektrocentrálou 230 V o minimálním výkonu 5,8 kW.
Průměr balónu 900 mm, rozměry balónu 1500 x 900 mm,
hmotnost balónu 17 kg, hmotnost předřadníku 39 kg,
přepravní rozměry v obalu (d x š x v) 2100 x 380 x 390 mm.
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