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مقدمه ای در مورد معرفی شرکت مهندسی سنگین کار صنعت

شــرکت مهندســی ســنگین کار صنعــت از ســال 1354 بــا نــام اســتابیل واقــع در جــاده قدیــم تهــران - کــرج بــا مدیریــت آقــای 
مهنــدس ســنگینی آذر تاســیس و در زمینــه ســاخت جرثقیل هــای ســقفی و ســازه های فلــزی آغــاز بــه کار کــرد. ایــن شــرکت 
از ســال1363 بــا تغییــر نــام بــه شــرکت ســنگین کار فعالیــت خــود را ادامــه داد و از ســال 1369 شــروع بــه طراحــی و ســاخت 

خودروهــای آتش نشــانی نمــود.
در ســال 1378 بــا نــام شــرکت مهندســی ســنگین کار صنعــت   بــه ســبب پیشــرفت و توســعه علمــی، فنــی و انســانی آغازگــر 
ــه  ــت در زمین ــا فعالی ــت ب ــنگین کار صنع ــی س ــرکت مهندس ــد. ش ــور گردی ــانی کش ــت آتش نش ــگرفی در صنع ــوالت ش تح
ــانی  ــر آتش نش ــا ام ــب ب ــی متناس ــواع شاس ــر روی ان ــات ب ــدا د و نج ــانی و ام ــزات آتش نش ــب تجهی ــاخت  و نص ــی، س طراح
ــه  ــق ب ــران موف ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــا ب ــوژی روز دنی ــدی از تکنول ــره من ــا به ــن و ب ــای نوی ــرای طرح ه ــات و اج ــداد و نج و ام
ســاخت خــودرو پیشــرفته آتش نشــانی کف ســاز اســتاندارد فرودگاهــی شــد. ایــن شــرکت بــا پیشــرفت و توســعه از یــک واحــد 
کارگاهــی بــه ســه واحــد و بــه کارگیــری بالــغ بــر 250 نفــر پرســنل به طــور مســتقیم در زمینــه ســاخت خودروهــای آتش نشــانی 
ــانی،  ــای آتش نش ــن پمپ ه ــات و همچنی ــداد و نج ــرو ام ــای پیش ــپ، خودروه ــر پم ــهری، تریل ــگاهی، ش ــی و پاالیش فرودگاه
ــه خــارج از کشــور را  ــادی ارز ب اشــتغال زایی نمــوده وایــن صنعــت را در کشــور بومــی  نمــود و موجــب عــدم خــروج مبالــغ زی
فراهــم کــرده اســت. تولیــدات شــرکت مهندســی ســنگین کار صنعت از ســوی بازرســان داخلــی و خارجــی ســازمان فرودگاهی 
ــه و  ــرار گرفت ــد ق ــی و تایی ــورد بازرس ــا( و ... م ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــور )س ــت و کش ــع، نف ــای صنای ــور، وزارت ه کش

ارتقــاء کیفیــت و رضایــت مشــتریان همــواره جــزء اهــداف اصلــی شــرکت می باشــد.
ــه  ــا توج ــوده و ب ــذاری نم ــتند، پایه گ ــا هس ــق بهترین ه ــران الی ــردم ای ــه م ــر این ک ــاد ب ــا اعتق ــود را ب ــداف خ ــرکت اه ــن ش ای
ــود  ــتری خ ــق مش ــت را ح ــا کیفی ــوالت ب ــه محص ــوده و ارائ ــتری مدار ب ــواره مش ــت هم ــنگین کار صنع ــرکت س ــه ش ــه این ک ب
می دانــد، اســتفاده از دانــش و علــوم دانشــگاهی و تجربــه 40ســاله و فــن آوری روز و بــه کارگیــری آن را ســرلوحه برنامه هــای 

خــود قــرار داده اســت.
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SKS  ALS اسکلت آلومینیوم سنگین کار صنعت
)Sangin kar Sanat Aluminum Supper Structure(

شــرکت ســنگین کار صنعــت اولیــن طــراح و ســازنده پروفیل هــای 
آلومینیــوم مخصــوص ســخت کاری شــده جهــت ســاخت اســکلت 
ــانی و  ــودرو آتش نش ــاخت 174 خ ــران و س ــانی در ای ــای آتش نش اتاق ه
امــداد و نجــات جهــت ســازمان آتش نشــانی تهــران بــا ایــن تکنولــوژی 

ــت.  ــا اس ــایر ارگان ه ــت  س ــاخت جه ــال س و در ح
جنــس ایــن پروفیــل از آلومینیــوم آلیــاژی ســخت کاری و آنادایــز شــده و 
دارای شــیارهایی مخصــوص اتصــاالت پیــچ و مهــره  مخصــوص از جنــس 
ــق  ــیدگی مطاب ــر پوس ــاوم در براب ــبک و مق ــتیل س ــز و استنلس اس برن

ــد. ــوژی روز می باش تکنول
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گارانتی و خدماتی پس از فروش

تنـوع تولیـدات شـرکت سـنگین کار صنعت بیـش از 1500دسـتگاه انواع خوردوهای آتش نشـانی شهری،پاالیشـگاهی، فرودگاهی و امـداد و نجات  
و پراکندگـی محـل اسـتقرار تولیـدات در سـرزمین  پهناورمـان ایـران، قطعـا دارای خدمـات پشـتیبانی مناسـب  و تیم قـوی متشـکل  از کادر فنی در 
رشـته های مختلـف و تعمیـرکاران  مجـرب در اسـرع وقـت بـا ابـزارآالت تخصصـی بـا قطعـات یدکـی اورجینـال و سـرمایه گذاری مناسـب در ایـن امر 
مهـم می باشـد کـه موجبـات رضایتمنـدی روزافـزون مصرف کننـدگان و افتخار این شـرکت گردیده که بیشـتر سـهم تولیـد خودروهای آتش نشـانی و 

خدمات رسـانی بـه هموطنـان عزیزمان گردیده اسـت. 
تعمیـرات و خدمـات پـس از فـروش بـرای انـواع پمـپ و PTO آتش نشـانی داخلـی و خارجـی و یـا ظرفیت هـای مختلـف توسـط تکنیسـین های 
آمـوزش دیـده و بـا تجربـه کاری بـا حداقـل 10 الی 15 سـال سـابقه کاری در این زمینـه و همیچنیـن همراه بـا امکانات و ابـزارآالت مخصوص 

جهـت بـاز کـردن و تعمییـر و تعویـض قطعـات و مونتـاژ کـردن پمـپ PTO و کلیـه تجهیـزات اطفـاء حریق و لـوازم نجات انجـام می گردد.

گارانتی

تمامـی تجهیـزات سـاخته شـده توسـط شـرکت سـنگین کار صنعـت و دارای دو سـال گارانتی و ده سـال خدمات پـس از فروش می باشـد. همچنین 
پمپ هـای آتش نشـانی سـاخت ایـن شـرکت نیـز دارای گواهـی اسـتاندارد ملی و همچنیـن دارای پنج سـال گارانتی می باشـد.

گارانتـی و خدمـات پـس از فـروش شـامل انجـام تعمیـرات و ارایـه سـرویس در محـل شـرکت های مصرف کننـده و یـا ارسـال قطعـات اصلـی در 
می باشـد. ممکـن  زمـان  کوتاه تریـن 

همچنیـن ایـن شـرکت دارای نماینـدگان و کارگاه هـای تعمیـرات جهـت خدمـات پس از فروش در اسـتان های فارس و خوزسـتان که بیشـترین 
بعـد مسـافت از کارخانـه شـرکت سـنگین کار صنعـت و همچنیـن تراکم سـایت های پاالیشـگاهی و پتروشـیمی ها را دارا می باشـد.

After Sales Service
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آموزش های عملیاتی و نحوه سرویس و نگهداری خودروهای آتش نشانی و تجهیزات 
امـداد و نجـات توسـط اسـتاد آمـوزش و کارشناسـان با تجربـه در محـل کارخانه های 

شـرکت سـنگین کار صنعت و یا سـایت های شـرکت کارفرما انجام می شود. 
دوره هـای آمـوزش در قالـب کالس هـای تئـوری و عملیاتی صـورت می گیرد که 
پـس از اتمـام دوره، آزمـون کتبی و عملی انجام خواهد شـد و در صورت موفقیت 
کاربـران در آزمون هـا در پایـان دوره گواهینامـه پایـان دوره آمـوزش ارائه می گردد. 
هـمچنین راهنمای استفاده و سرویس و نگهداری و مدارك فنی از جمله لیست 
لیسـت قطعـات یدکی و غیـره در قالب کتاب و فایل کامپیوتری به زبان فارسـی و 
یا فیلم آموزشی توسط بخش آموزش شرکت مهندسی سنگین کار صنعت تهیه 

و تدویـن و به کاربران ارائه می شـود.

کالس هاى تخصصی آموزشی 
شرکت سنگین کار صنعت

ش
وز

آم
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پراکندگی تولیدات شرکت سنگین کار صنعت بالغ بر 1500 دستگاه خودروهاى آتش نشانی و امداد نجات
 

 رنگ قرمز نشان دهنده ایستگاه های آتش نشانی شهری
 رنگ آبی نشان دهنده ایستگاه های آتش نشانی پاالیشگاهی و پتروشیمی

 رنگ زرد نشان دهنده ایستگاه های آتش نشانی فرودگاهی
 رنگ سبز نشان دهنده ایستگاه های آتش نشانی پیشرو

 رنگ مشکی نشان دهنده ایستگاه های امداد و نجات

9
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تجهیزات برش و اتصاالت......................................................................................... 77

تجهیزات اطفاء حریق............................................................................................. 83
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 شاسی: وانت تک کابین یا دو کابین
 اسکلت اتاق تجهیزات: از پروفیل آلومینیوم یا 

کربی استیل بدنه ورق آلومینیوم
و  امــداد  ابــزارآالت  انــواع  جهــت  جانمایــی   
سیســتم  نصــب  قابلیــت  و  هیدرولیــک  نجــات 
خاموش کننــده فشــار قــوی بــا موتــور بنزینــی 

فشــار  خاموش کننــده  سیســتم  مشــخصات 
ــوی ق

 مخزن آب: 100 لیتر 
GRP مخزن فوم: 20 لیتر از جنس 

 فشار عملیاتی: 50-40 بار
در  لیتــر   100 الــی   50 خروجــی:  ظرفیــت   
دقیقــه مناســب جهــت عملیــات اطفــاء حریــق 
خــودرو در جاده هــا و معابــر تنــگ و باریــک، دارای 
نــازل مخصــوص بــا مصــرف آب کــم و راندمــان بــاال 

خودرو آتش نشانی پیشرو
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 شاسی: وانت تک کابین یا دو کابین
 اســکلت اتــاق تجهیــزات: از پروفیــل آلومینیــوم 

یــا کربــن اســتیل بدنــه ورق آلومینیــوم
و  امــداد  ابــزارآالت  ســت  جهــت  جانمایــی   
نجــات هیدرولیــک بــا قابلیــت نصــب سیســتم 
خاموش کننــده فشــار قــوی بــا موتــور بنزینــی 

فشــار  خاموش کننــده  سیســتم  مشــخصات 
ــوی ق

 مخزن آب: 100 لیتر 
GRP مخزن فوم: 20 لیتر از جنس 

 فشار عملیاتی: 50-40 بار
در  لیتــر   100 الــی   50 خروجــی:  ظرفیــت   
دقیقــه مناســب جهــت عملیــات اطفــاء حریــق 
خــودرو در جاده هــا و معابــر تنــگ و باریــک، دارای 
نــازل مخصــوص بــا مصــرف آب کــم و راندمــان بــاال 

خودرو آتش نشانی پیشرو
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خودرو کارگاه سیار پیشرو 

ــیل  ــس دو دیفرانس ــا هایلوک ــی: تویوت  شاس
ــن دو کابی

جهــت  ســیار  کوچــک  کارگاه  کاربــری:   
پایــگاه  و  ایســتگاه  از  خــارج  تعمیــرات 

ــوخت  ــزن س ــی، مخ ــچ برق ــزات: وین  تجهی
تجهیــزات  و  پمــپ  به همــراه  ضدانفجــار 
ــره  ــا و گی ــزکار دارای پایه ه ــانی، می سوخت رس
ــری 250  ــتی زنجی ــم، جرثقیل دس ــل تنظی قاب
کیلــو به همــراه پایــه، ژنراتــور بــرق 5 کیلــو 
ــره کار،  ــنایی LED، گی ــای روش وات، پرژکتوره
جعبــه ابــزار شــامل ابــزارآالت فنــی مهندســی 
ــامل  ــی ش ــزارآالت برق ــواز و اب ــی، ل و الکترویک
دریــل، ســنگ فــرز، اراه و ابــزارآالت الزمــه یــک 

ــره ــیار و غی کارگاه س

خودرو کارگاه سیار پیشرو



18

نی
شا

ش ن
 آت

ى
ها

رو
ود

خ

SKSFT6

 شاسی: ایسوزو 6 تن 
 ظرفیت مخزن آب: 1800 - 2000 لیتر

 ظرفیت مخزن فوم: 200 لیتر
 جنس مخازن: استنلس استیل  3 میلیمتر

 پمپ آب: 1500 لیتر در دقیقه / فشار 10 بار
 مانیتور: 1500 لیتر در دقیقه

 هوزریل: 20 متر شیلنگ با نازل مخصوص

اســکلت اتاق هــا جهــت مناطــق مرطــوب، 
از پروفیــل اســتنلس اســتیل و یــا پروفیــل 
آلومینیــوم شــیار مخصــوص )SKS ALS( و ورق 

ــوم ــه از آلومینی بدن

خودرو آتش نشانی پیشرو سبک

SKSFT2

 شاسی: وانت نیسان زامیاد 
 ظرفیت مخزن آب: 1000 - 800 لیتر

 ظرفیت مخزن فوم: 100 لیتر 
 جنس مخازن: استنلس استیل  3 میلیمتر

 پمپ آب: 1500 لیتر در دقیقه / فشار 10 بار
 مانیتور: 1500 لیتر در دقیقه

 هوزریل: 30 متر شیلنگ با نازل مخصوص

اسکلت اتاق ها جهت مناطق مرطوب، از پروفیل استنلس استیل و یا پروفیل آلومینیوم شیار مخصوص )SKS ALS( و ورق بدنه از آلومینیوم
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SKSFT5

 شاسی: ایسوزو 5 تن 
 ظرفیت مخزن آب: 1500 - 1700 لیتر

 ظرفیت مخزن فوم: 150 لیتر
 جنس مخازن: استنلس استیل  3 میلیمتر
 پمپ آب: 1500 لیتر در دقیقه / فشار ده بار

 مانیتور: 1500 لیتر در دقیقه
 هوزریل: 30 متر شیلنگ با نازل مخصوص

اســکلت اتاق هــا جهــت مناطــق مرطــوب، 
از پروفیــل اســتنلس اســتیل و یــا پروفیــل 
آلومینیــوم شــیار مخصــوص )SKS ALS(و ورق 

ــوم ــه از آلومینی بدن

SKSFT13

 شاسی: بنز 13 تن 
 ظرفیت مخزن آب: 2500 لیتر
 ظرفیت مخزن فوم: 250 لیتر

 جنس مخازن: استنلس استیل  3 میلیمتر
 پمپ آب: 3000 لیتر در دقیقه / فشار 10 بار

 مانیتور: 3000 لیتر در دقیقه
 هوزریل: فشار قوی 40بار 250 لیتر در دقیقه

اسکلت اتاق ها جهت مناطق مرطوب، از پروفیل استنلس استیل و یا پروفیل آلومینیوم شیار مخصوص )SKS ALS( و ورق بدنه از آلومینیوم
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SKSFT7

 شاسی: ایویکو دیلی یورو4
 ظرفیت: 7 تن

 قدرت موتور: 146 اسب بخار
 ظرفیت مخزن آب: 1500 لیتر، محل استقرار در وسط

GRP :جنس مخزن 
 ظرفیت پمپ: 1500 لیتر در دقیقه/ فشار 10 بار دارای 2 خروجی 2/5 و یک خروجی فشار قوی 40 بار هوزریل یک اینچ

 جنس پمپ: آلومینیوم آلیاژی
SKS ALS (Sangin kar Sanat Aluminum Supper Structure( اسکلت: پروفیل آلومینیوم آلیاژی مخصوص 

و اتصاالت پیچ و مهره با قابلیت تنظیم ارتفاع طبقات و همچنین سبک و مقاوم در برابر پوسیدگی
 ورق بدنه: آلومینیوم

3M و شبرنگ RAL3000 :رنگ 
 هوزریل: 20 متر جمع کن برقی

 سیستم انتقال نیرو: PTO اسپیلت شفت PZB ایتالیا دارای سیستم خنک کننده روغن
IP68 اروپایی با مقاومت LED سیستم روشنایی: تمام 

خودرو آتش نشانی سبک ایویکو دیلی
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ایــن خــودرو بــه گونــه ای طراحــی 
ــط و  ــزن آب در وس ــه مخ ــده ک گردی
اطــراف آن جهــت اســتقرار لــوازم 
و ادوات امــداد نجــات جانمایــی و 

اســت . گردیــده  قفســه بندی 
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SKSFT18

 شاسی: خودروهای مناسب بنز - ولوو - ایویکو - رنو - اسکانیا - ایسوزو
 ظرفیت: 18 تن

 ظرفیت مخزن آب: 6000 - 7000 لیتر 
 ظرفیت مخزن فوم: 2000-1500

 مخزن پودر: 150 - 250 کیلوگرم                       
 پمپ آب: 3000 یا 6500 لیتر در دقیقه/ فشار 10 بار

 فشار قوی: 250 لیتر در دقیقه / فشار 40 بار جهت قرقره هوزریل
 جنس پمپ: آلومینیوم یا برنز

 مانیتور: 4500 لیتر در دقیقه )کنترل دستی یا برقی(                 
 طول پرتاب: 60 - 70 متر   
 جنس مخازن: استنلس استیل 4 میلیمتر

 کابیــن نفــرات: امــکان ســاخت کابیــن نفــرات به صــورت مســتقل و جــدا از کابیــن راننــده دارای 3-4 نفــر سرنشــین بــا صندلی هــای مخصــوص 
و محــل نصــب دســتگاه تنفســی امــکان نصــب کولــر و یــا دریچــه هواکــش برقــی دارای سیســتم ارتبــاط بــا کابیــن راننــده

 لوازم و تجهیزات: مطابق استاندارد و طبق درخواست مصرف کننده

اســکلت اطاق هــا جهــت مناطــق مرطــوب از پروفیــل استنلس اســتیل و ورق بدنــه و ســقف از جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و هــوای 
عــادی از جنــس کربــن اســتیل 

خودرو آتش نشانی نیمه سنگین
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خودرو آتش نشانی  سنگین

SKSFTF
خودرو آتش نشانی سنگین 

8X4 6 یاX4 6 یاX2 :شاسی 
 ظرفیت شاسی: 26-43 تن

 ظرفیت مخزن آب: 8000 - 12000 لیتر 
 ظرفیت مخزن فوم: 4000-2000

 جنس مخازن: استنلس استیل 4 میلیمتر
 پمپ آب: 6000 یا 8000 لیتر در دقیقه/ فشار 10 بار

 جنس پمپ: آلومینیوم آلیاژی یا برنز
 جنس پمپ فوم: برنز آلیاژی

 فشار قوی پمپ: 250 لیتر در دقیقه / فشار 40 بار
 مخزن پودر: 250 - 500 کیلوگرم 

 مانیتور: 4500 - 6000 در دقیقه                 
 طول پرتاب آب: 75 - 90 متر)کنترل دستی یا برقی( 

 طول پرتاب فوم: 60 - 65 متر )کنترل دستی یا برقی(
 لوله کشی: دارای لوله کشی مستقل آب و فوم، قابلیت عملیات همزمان آب و فوم از خروجی مورد نظر به صورت مستقل

 جنس لوله کشی: استنلس استیل
 هوزریل: 30-40 متر

ــتگاه  ــب دس ــل نص ــوص و مح ــای مخص ــا صندلی ه ــین ب ــر سرنش ــده دارای 3-4 نف ــن رانن ــدا از کابی ــتقل و ج ــورت مس ــرات: به ص ــن نف  کابی
ــده ــن رانن ــا کابی ــاط ب ــتم ارتب ــی دارای سیس ــش برق ــه هواک ــا دریچ ــر و ی ــب کول ــکان نص ــی ام تنفس

 لوازم و تجهیزات: مطابق استاندارد و طبق درخواست مصرف کننده

خودرو آتش نشانی  سنگین

خودرو آتش نشانی سنگین 

8X4 یا
-43 تن

8000 - 12000 لیتر 
4000-2000

 استنلس استیل 4 میلیمتر

ــتگاه  ــب دس ــل نص ــوص و مح ــای مخص ــا صندلی ه ــین ب ــر سرنش 4 نف ــده دارای 3 ــن رانن ــدا از کابی ــتقل و ج ــورت مس  به ص
ــده ــن رانن ــا کابی ــاط ب ــتم ارتب ــی دارای سیس ــش برق ــه هواک ــا دریچ ــر و ی ــب کول ــکان نص ــی ام تنفس

لوازم و تجهیزات: مطابق استاندارد و طبق درخواست مصرف کننده
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خودرو آتش نشانی سنگین 

ــت  ــا ظرفی ــرات ب ــن نف  دارای کابی
ــر 4 نف

 مجهــز بــه صندلی هــای مخصــوص 
ــی  ــی و جانمای ــتگاه  تنفس ــب دس نص

لــوازم و تجهیــزات ایمنــی انفــرادی
 قابلیــت نصــب کولر، ارتبــاط صوتی 

یــا تصویــری بــا کابیــن راننده 
 دریچه تهویه برقی و غیره ...

مناطــق  جهــت  اطاق هــا  اســکلت 
ــتیل و  ــل استنلس اس ــوب از پروفی مرط
ورق بدنــه و ســقف از جنــس آلومینیوم و 
مناطــق با شــرایط آب و هــوای عــادی از 

جنــس کربــن اســتیل

INDUSTRIAL
FIRE TRUCK
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خودرو آتش نشانی فرودگاهی

خودرو آتش نشانی فرودگاهی 6x6 مخصوص استاندارد فرودگاه
 ظرفیت بار: 36 تن

 قدرت موتور: 700 اسب بخار
 گربکس : تمام اتوماتیک 
 ظرفیت سرنشین : 5 نفر

 شتاب صفرتا هشتاد کیلومتر: حد اکثر 30 ثانیه
 مخزن آب : 12000 لیتر

 مخزن فوم : 1500 لیتر
 مخزن پودر : 250 کیلوگرم

 ظرفیت پمپ آب : 6500 لیتر در دقیقه
 ظرفیت مانیتور سقفی : 6000 لیتر در دقیقه

ــک 10  ــوم و پودرخش ــه آب وف ــر در دقیق ــو : 2000 لیت ــور جل  مانیت
ــه ــرم در ثانی کیلوگ

NFPA و ICAOکلیه تجیزات و لوازم مطابق استاندارد

SKS Airport Crash Tender
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نوع شاسی: 6x6 )استاندارد خاص موتورعقب عرض 3 متر(

نوع شاسی: 6x4نوع شاسی: 6x6 )استاندارد خاص موتورعقب عرض 3 متر(

8x4 :نوع شاسی  6x6 :نوع شاسی

SKS Airport Crash Tender
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تریلر فوم پاش باند فرودگاه

SKS Airport Runway Foam
تریلر فوم پاش باند فرودگاه

 ظرفیت شاسی: 60 تن
ــن شاســی دو محــور  ــنده اســتاندارد و همچنی قابلیــت اتصــال کامیون هــای کش
کمکــی جهــت اتصــال به صــورت یدک کــش بــه هــر نــوع کامیــون آتش نشــانی 
و یــا کامیون هــای دارای قــالب یدک کــش و ســوکت های بــاد و بــرق اســتاندارد 
ــن دارای  ــد. همچنی ــل می نمای ــون متص ــه کامی ــر را ب ــرق تریل ــاد و ب ــتم ب ــه سیس ک

جک هــای قابــل تنظیــم در جلــو می باشــد.
 مخزن آب: 36000 لیتر 

 جنس مخزن: استنلس استیل 4 میلیمتر
 مخزن فوم: 4000 لیتر
SKSW 6500 :پمپ آب 

 موتور دیزل: 6 سیلندر 260 اسب بخار
 SKS 5000 :مانیتور 

دارای دو بــازوی فــوم پــاش 6 متــری در طرفیــن جمعــا بــه طــول 12متــر بــرای 
کف ســازی بــر روی ســطح بانــد فــرودگاه در مواقــع فــرود اضطــراری )بازنشــدن چــرخ 
ــای  ــرارت و جرقه ه ــاد ح ــری از ایج ــت جلوگی ــینه( و جه ــرروی س ــرود ب ــا و ف هواپیم

ــق و انفجــار ــروز حری ــد و جلوگیــری از ب ــا کــف بان ــه ب ــر ســایش بدن شــدید براث

Runway Foam Spreading Truck
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SKSFTP1500
خودرو پودرپاش 

 ظرفیت شاسی: 18 تن
 قدرت موتور: 280 اسب بخار

 کاربری: اطفاء حریق به وسیله پودر خشک با حجم 3000 کیلوگرم
 مخزن پودر: 1500 کیلوگرم )2 عدد(

 مانیتور پودر: کنترل دستی 
 زاویه گردش افقی: 360 درجه 

 زاویه حرکت عمومی: 15-، 75+ 
ــا  ــه ب ــرم در ثانی ــی: 14 کیلوگ ــت خروج  ظرفی

ــار )تعــداد 2 عــدد( فشــار 14 ب
 هوزریل: 2عدد مجهز به نازل پودر پاش با خروجی 4کیلوگرم 

در ثانیه با فشار 14بار
 تابلــو کنتــرل: شــامل درجه های فشــار قوی ســیلندرهای نیتروژن 

و درجــه مخــازن پــودر و کلیدهای عملکرد شــیرهای خروجی

خودروی پودر پاش



30

نی
شا

شن
آت
ی
ها
رو
ود
خ

مجموعه اطفاء حریق دو گانه ) پودر و فوم (

 
عامــل  بــا  کامــل  حریــق  اطفــاء  مجموعــه  یــک 
سیســتم  ایــن  فــوم.  و  خشــک  پــودر  خاموش کننده هــای 
امــکان عملیــات اطفــاء ســریع را توســط یــک نفــر اپراتــور 
ــد . سیســتم شــامل : یــک  ــر مــی نمای ــه راحتــی امــکان پذی ب
یــک  و  کیلوگــرم   750 الــی   250 از  خشــک  پــودر  مخــزن 
مخــزن فــوم AFFF از 50 الــی 250 لیتــر و ســیلندرهای ازت 
فشــار قــوی جهــت تحــت فشــار قــراردادن مخــازن بــه همــراه 
قرقــره شــلنگ دوقلــو فشــار قــوی بــه طــول 30 الــی 40 متــر 
و نــازل دو کاره بــا خروجــی هــای پــودر و فــوم قابــل اســتفاده 
ــر  ــا تریل ــت ی ــی ثاب ــر روی شاس ــب ب ــت نص ــا قابلی ــتقل و ی مس
ــش  ــودرو آت ــر روی خ ــب ب ــا نص ــیار و ی ــورت س ــرخ دار بص چ
نشــانی و خودروهــای وانــت بــار مناســب جهــت اســتفاده 
ــا  ــا و ی ــرودگاه ه ــی و ف ــکوهای نفت ــر روی س ــت ب ــوت ثاب به ص
ســکوی فــرود هلکوپتــر و در مناطــق پــر خطــر کــه بــه ســرعت 

ــود ــد ب ــات خواه ــاده عملی آم

مجموعه اطفاء حریق دو گانه 

SKS 
Twin Agent Sys tem
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6x4 6 یاx2 :شاسی 
 ظرفیت شاسی: 26 یا 36 تن

 ظرفیت مخزن آب: 15000- 18000 لیتر
 جنس مخزن: کربن استیل یا استنلس استیل

 ظرفیت پمپ: 6500 لیتر در دقیقه / فشار 10 بار
 جنس پمپ آب: آلومینیوم آلیاژی یا برنز 

ــا  ــتی ی ــرل دس ــا کنت ــقفی ب ــور س ــب مانیت ــت نص قابلی
ــی برق

ــا  ــی ی ــن برق ــا جمع ک ــیلنگ ب ــر ش ــل: 30 مت  هوزری
دســتی

ــل  ــوب از پروفی ــق مرط ــت مناط ــا جه ــکلت اطاق ه اس
جنــس  از  ســقف  و  بدنــه  ورق  و  استنلس اســتیل 
ــا شــرایط آب و هــوای عــادی از  آلومینیــوم و مناطــق ب

ــتیل ــن اس ــس کرب جن

شرکت مهندسی سنگین کار صنعت خودرو آتش نشانی تانکر پشتیبان

6x4 یا 6x2 شاسی:
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  off - Rood 4×4 خودرو آتش نشانی جنگل

  BREMACH : مدل شاسی 
ــع نفــت و  ــع نظامــی ، صنای  کاربــری شاســی : آتــش نشــانی ، صنای

ــه ، امــداد رســانی زمســتان و کوهســتان  خطــوط لول
یکــی از مزایــای ایــن خــودرو شاســی لولــه ای شــکل بــا ســطح مقطــع 
ــق   ــا عم ــت در آب ت ــل  حرک ــت و قاب ــرد آن اس ــه ف ــر ب ــاص و منحص خ

ــد ــی باش ــر م 900میلیمت
 ظرفیت : 6 تن                

 توان : 176 اسب بخار ) 16 سوپاپ ( 
Overdrive ســاخت ZF آلمــان و  گیربکــس 6 دنــده دســتی دارای 

 Allison مخصــوص گیربکــس و یــا گیربکــس اتوماتیــک   P.T.O
 سیستم ترمز : ABS ) BOSCH آلمان ( 

 مخزن آب : 2500 لیتر
 پمپ آب : 2000 لیتر در دقیقه فشار 10 بار 

 مانیتور : 2000 لیتر در دقیقه بهمراه برج تلسکوپی 5 متری 
ــراه 4  ــه هم ــاع ب ــر ارتف ــک 5 مت ــکوپی پنوماتی ــنایی : تلس ــرج روش  ب

ــد دود  ــور ض ــدد پرژکت ع
 ژنراتور برق : 2 کیلو وات 

 وینچ جلو : 4 تن ساخت WARN  آمریکا
ــده  ــرف کنن ــفارش مص ــتاندارد و س ــا اس ــق ب ــزات مطاب ــایل و تجهی وس

ــل تامیــن و نصــب مــی باشــد                                 قاب

خودرو آتش نشانی جنگل
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550cc :موتور 
42HP :قدرت 

4x1 4 وx4 :سیستم تعلیق 
 تعداد سرنشین: در دو مدل 1 و 2 نفره

جهــت عملیــات اطفــاء حریــق و امــداد رســانی در مناطــق ناهمــوار یــا معابــر تنــگ کــه عملیــات بــا خودروهــای آتش نشــانی معمولــی امــکان پذیــر 
نمی باشــد. امــکان تجهیــز خــودرو بــه تجهیــزات اطفاءحریــق بــا تکنولــوژی جدیــدWATER MIST بــا مخــزن100 لیتــرآب و قرقــره شــیلنگ بــه 
طــول 25 متــر و نــازل مخصــوص بــا کارایــی بــاال و امــکان نصــب وینــچ و تجهیــزات هیدرولیــک و یــا شــارژی امــداد و نجــات، ســاخت لــوکاس آلمــان 
ــدار  ــای هش ــور و چراغ ه ــه پروژکت ــز ب ــه مجه ــای اولی ــکی، کمک ه ــوازم پزش ــده، ل ــوش کنن ــول های خام ــه کپس ــاز از جمل ــورد نی ــوازم م ــایر ل و س

LEDدهنــده

(FIRE - ATV) خودروی آتش نشانی کوچک جهت موارد خاص
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 بعد از بازسازی

 قبل از بازسازی قبل از بازسازی

 قبل از بازسازی

 بعد از بازسازی بعد از بازسازی

 قبل از بازسازی

ــازی و  ــانی را بازس ــتم آتش نش ــده سیس ــیب دی ــوده و آس ــمت های فرس ــه قس ــت کلی ــنگین کار صنع ــرکت س ــازی، ش ــرات و بازس ــمت تعمی در قس
ــد و  ــد ش ــی  خواه ــتم های قدیم ــن سیس ــد جایگزی ــتم های جدی ــرکت ها سیس ــازمان ها و ش ــل س ــورت تمای ــن در ص ــود. همچنی ــض می ش تعوی

ــد. ــد ش ــرویس خواه ــاده س ــد و آم ــودرو جدی ــک خ ــورت ی ــانی بص ــودرو آتش نش خ

تعمیرات و بازسازی



35 Those who faceشرکت مهندسی سنگین کار صنعت
fire need strong
allies
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نردبان 68 مترینردبان 40 متری

نردبان 55 مترینردبان 32 متری

MAGIRUS TURNTABLE LADDERS
SINCE1864

ســازنده  برتریــن  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  آلمــان  ماگیــروس  شــرکت 
نردبان هــای مخصــوص آتش نشــانی در جهــان دارای بیــش از 150 
ــروس دارای  ــرکت ماگی ــان ش ــای نردب ــت. خودروه ــابقه کار اس ــال س س
برتری هــای  دارای  ایکــس،  تکنولــوژی  بــا  هیدرولیــک  جک هــای 
منحصــر بــه فــرد نســبت بــه ســایر ســازندگان بــه شــرح زیــر می باشــد:

 باالترین سرعت عمل در شروع عملیات
  کمتریــن فضــای مــورد نیــاز جهــت عملیــات و بیــرون آمــدن جک هــا 

در فضاهــای محــدود
  بیشترین میزان پایداری و استقرار در عملیات

  پایــداری و اســتقرار در ســطوح شــیب دار، بــدون نیــاز بــه بلنــد شــدن 
کامــل چرخ هــا از زمیــن

ــه زیربنــدی مخصــوص بــرای جک هــا در ســطوح برفــی    عــدم نیــاز ب
و یــخ زده

  عدم اشغال فضای رفت و آمد پرسنل در اطراف

خودرو  نردبان آتش نشانی 



37  Fire-fightersشرکت مهندسی سنگین کار صنعت
are doing more
than just a job. 

They’re following
their calling.
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یک خودرو برای هر نوع عملیات
ONE VEHICLE FOR ALL OPERATION

 کاربری ها
 آتش نشانی
 امداد نجات

 بــوم تلســکوپی / بازویــی دارای ســبد نفــرات بــا ظرفیــت 3 نفــر و 
مانیتــور آتــش نشــانی و فــن تخلیــه دود بــا زاویــه 360 درجــه و 6 عــدد 

ــداری ــادل و پای ــر تع ــا حداکث ــی ب ــک هیدرولیک ج

مشخصات کلی
نفــر  نشــانی ظرفیــت 8+1  آتــش  اســتاندارد  نفــرات  کابیــن دوم   
ــایر  ــی س ــی و جانمای ــتگاه تنفس ــوص، دس ــای مخص ــی ه دارای صندل

تجهیــزات انفــرادی  
 اطفاء حریق بوسیله آب و فوم روی سطح زمین تا ارتفاع 30 متر

 امداد و نجات در ارتفاع 30 متری و سطح زمین
ــک و  ــک و پنوماتی ــات هیدرولی ــداد و نج ــزات ام ــای تجهی ــن ه  کابی

ــره غی
ــا ریمــوت  ــل کنتــرل ب ــا پرژکتورهــای قاب ــرج روشــنایی تلســکوپی ب  ب

ــرق ــور ب کنتــرل و ژنرات
 جرثقیل

ــی ســیم و  ــت و ریمــوت کنتــرل ب ــو دارای کنتــرل هــای ثاب  وینــچ جل
ــال  صفحــه نمایــش تمــام دیجیت

Multi Star خودرو آتش نشانی چند منظوره
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خودرو نردبان آتش نشانی با شرایط فنی خاص

 Low Profile خــودرو نردبــان آتــش نشــانی بــا حداقــل ارتفــاع  
Ladder شاســی ایــن خــودرو بــه نحــوی طراحــی شــده کــه در قســمت 
جلــو شاســی زاویــه و بــا کاهــش ارتفــاع کابیــن راننــده در حداقــل 
ارتفــاع ممکــن از ســطح زمیــن قــراردارد کــه بــه همیــن واســطه نردبــان 
و ســبد نیــز در پاییــن تریــن ارتفــاع قــرار می گیــرد ایــن ویژگــی منحصــر 
بــه شــرکت ماگیــروس آلمــان می باشــد کــه امــکان عبــور خــودرو 
نردبــان را از زیرگذرهــا و پــل هــا و یــا موانــع بــا ارتفــاع کــم را امــکان پذیــر 

می ســازد.
  خــودرو نردبــان بــا قابلیــت گــردش و فرمــان پذیــری تمــام چــرخ هــا ) 
محــور جلــو و عقــب ( ایــن تکنولــوژی امــکان چرخــش و دور زدن خودرو 

نردبــان را در حداقــل فضاهــای موجــود امــکان پذیــر مــی ســازد. 

خودرو نردبان آتش نشانی با شرایط فنی خاص



40

نی
شا

شن
آت
ی
ها
رو
ود
خ

There are no secondنردبان آتش نشانی
chances in an emergency.
That’s why everything has

to be right from the very start
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خودرو امداد ونجات پیشرو تویوتا هایلوکس دو کابین

DOUBLE CABIN TOYOTA HILUX RESCUE

 شاسی: تویوتا هایلوکس 2کابین
 تعداد سرنشین: 4 نفر

 کاربری: جهت امداد و نجات پیشرو و اعزام سریع و در کوتاه ترین زمان 

ساخت کابین تجهیزات در دو حالت
 ساخت برروی اتاق بار

 اتاق تجهیزات مستقل برروی شاسی وانت

مجهز به تجهیزات امداد و نجات سبک یا نیمه سنگین  و کمک های اولیه جهت عملیات امداد در حوادث و تصادفات جاده ای
SKS ALS اسکلت اتاق: پروفیل کربن استیل یا استنلس استیل و پروفیل آلومینیوم مخصوص 
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DOUBLE CABIN NISSAN
PICUP RESCUE

 شاسی: نیسان پیکاپ دوکابین
 تعداد سرنشین: 5 نفر

 کاربــری: جهــت امــداد و نجــات پیشــرو و اعــزام 
زمــان  کوتاه تریــن  در  و  ســریع 

ساخت کابین تجهیزات در دو حالت
 ساخت برروی اتاق بار

 اتاق تجهیزات مستقل برروی شاسی وانت
ــنگین  و  ــا نیمه س ــبک ی ــات س ــداد و نج ــه ام ــز ب مجه
کمک هــای اولیــه جهــت عملیــات امــداد در حــوادث 

و تصادفــات جــاده ای
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خودرو امداد ونجات پیشرو نیسان پیکاپ تک کابین

NISSAN PICUP 
RESCUE

 شاسی: نیسان پیکاپ تک کابین
 تعداد سرنشین: 2 نفر

 کاربری: جهت امداد و نجات پیشرو و اعزام سریع و 
در کوتاه ترین زمان 

ساخت کابین تجهیزات در دو حالت
 ساخت برروی اتاق بار

 اتاق تجهیزات مستقل برروی شاسی وانت
مجهز به امداد و نجات سبک یا نیمه سنگین  و 

کمک های اولیه جهت عملیات امداد در حوادث و 
تصادفات جاده ای
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TOYOTA 4X4
RESCUE

 4X4 شاسی: تویوتا لندکروز 
مخصــوص  پیشــرو  نجــات  امــداد  کاربــری:   

جــاده ای   تصادفــات  و  ســوانح 
 دارای درب هــای کرکــره ای در طرفیــن  و درب 

ــب ــک دار در عق ــی ج لوالی
 اتاق ســازی از پروفیــل استنلس اســتیل و بدنــه از 
ورقــه آلومینیــوم مقــاوم در برابر پوســیدگی مناســب 

کار در مناطــق  بــا رطوبــت بــاال
 دارای جــک تلســکوپی روشــنایی بــه همــراه 

ژنراتــور بــرق جهــت عملیــات در شــب 
 یــک عــدد وینــچ الکتریکــی در جلــو بــا ظرفیــت 

3 تــن
 / فــاز   3 بــرق  ژنراتــور  تجهیــزات:  لــوازم   
جرثقیــل 5 تــن هیدرولیــک و 5 تــن در جلــو و 
عقــب خــودرو /  بــرج روشــنایی بــا 4 پرژکتــور ضــد 
دود / انــواع لــوازم جــوش و بــرش برقی، دســتی  و 
هیدرولیــک  / لــوازم پزشــکی احیــاء و کمک هــای 
اولیــه / تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و تشــک نجات 

ــق و... ــی، قای ــداد در آب، غواص ــوازم ام / ل

کلیــه لــوازم و تجهیــزات بــه صــورت ریلــی جانمایی 
می گــردد کــه بــا فاصلــه مناســب از داخــل کابیــن، 
تجهیــزات بــه بیــرون منتقــل و در هنــگام عملیــات 

در دســترس قــرار می گیــرد.

اســکلت اطاق هــا جهــت مناطــق مرطــوب از 
پروفیــل استنلس اســتیل و ورق بدنــه و ســقف 
ــرایط آب و  ــا ش ــق ب ــوم و مناط ــس آلومینی از جن

ــتیل ــن اس ــس کرب ــادی از جن ــوای ع ه
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خودرو امدادو نجات سبک 2 کابین 

DOUBLE CABIN VOLKS
CRAFTER RESCUE

 شاسی: فولکس کرافتر 2 کاپین
 ظرفیت: 5 تن

 تعداد سرنشین: 7 نفر
و  امــداد  عملیــات  جهــت  مناســب  کاربــری:   
ــای  ــر و کوچه ه ــاده ای و معاب ــات ج ــات، تصادف نج

تنــگ و باریــک

 لــوازم تجهیــزات: ژنراتــور بــرق 3 فــاز / جرثقیــل 
5 تــن هیدرولیــک و 5 تــن در جلــو و عقــب خــودرو 
ــواع  ــد دود / ان ــور ض ــا 4 پرژکت ــنایی ب ــرج روش /  ب
لــوازم جــوش و بــرش برقــی، دســتی  و هیدرولیــک  
 / اولیــه  کمک هــای  و  احیــاء  پزشــکی  لــوازم   /
تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و تشــک نجــات / لــوازم 

ــق و... ــی، قای ــداد در آب، غواص ام

از  مرطــوب  مناطــق  جهــت  اطاق هــا  اســکلت 
پروفیــل استنلس اســتیل و ورق بدنــه و ســقف از 
جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و هــوای 

ــتیل ــن اس ــس کرب ــادی از جن ع



47 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت خودرو امداد ونجات نیمه سنگین فوتون

FOTON 5TON
RESCUE

 شاسی: فوتون
 ظرفیت: 5 تن

ــات،  ــداد و نج ــات ام ــت عملی ــب جه ــری: مناس  کارب
تصادفــات جــاده ای و معابــر و کوچه هــای تنــگ و باریــک

ــل 5  ــاز / جرثقی ــرق 3 ف ــور ب ــزات: ژنرات ــوازم تجهی  ل
تــن هیدرولیــک و 5 تــن در جلــو و عقــب خــودرو /  بــرج 
ــوازم جــوش  ــواع ل ــور ضــد دود / ان ــا 4 پرژکت روشــنایی ب
ــکی  ــوازم پزش ــک  / ل ــتی  و هیدرولی ــی، دس ــرش برق و ب
احیــاء و کمک هــای اولیــه / تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و 
تشــک نجــات / لــوازم امــداد در آب، غواصــی، قایــق و...

ــل  ــوب از پروفی ــق مرط ــت مناط ــا جه ــکلت اطاق ه اس
جنــس  از  ســقف  و  بدنــه  ورق  و  استنلس اســتیل 
ــادی از  ــوای ع ــرایط آب و ه ــا ش ــق ب ــوم و مناط آلومینی

جنــس کربــن اســتیل
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خودرو امداد ونجات پیشرو ایویکو دیلی دو کابین

IVECO DEILY RESCUE

 شاسی: ایویکو دیلی دو کابین
 ظرفیت: 5 تن

 تعداد سرنشین: 7 نفر با راننده
ــات،  ــداد و نج ــات ام ــت عملی ــب جه ــری: مناس  کارب
تصادفــات جــاده ای و معابــر و کوچه هــای تنــگ و باریــک

جــک   / فــاز   3 بــرق  ژنراتــور  تجهیــزات:  لــوازم   
ــوازم  ــت ل ــور / س ــدد پروژکت ــراه 4ع ــه هم ــکوپی ب تلس
نجــات هیدرولیــک /  ســت لــوازم نجــات پنوماتیــک 
/ پمــپ کف کــش / لبــاس و کاله و ســایر تجهیــزات 
ــتری،  ــفارش مش ــق س ــات مطاب ــداد و نج ــوص ام مخص

می گــردد. نصــب  و  جانمایــی 



49 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت

ISUZU 5 TON
RESCUE

خودرو امداد ونجات پیشرو ایسوزو 5 تن

 شاسی: ایسوزو
 ظرفیت: 5 تن

 کاربــری: مناســب جهــت عملیات 

امــداد و نجــات، تصادفــات جــاده ای 
و معابــر و کوچه هــای تنــگ و باریــک
ــرق  ــور ب ــزات: ژنرات ــوازم تجهی  ل
3 فــاز / جــک تلســکوپی بــه همــراه 
لــوازم  ســت   / پروژکتــور  4عــدد 
نجــات هیدرولیــک /  ســت لــوازم 
نجــات پنوماتیــک / پمــپ کف کــش 
/ لبــاس و کاله و ســایر تجهیــزات 
ــق  ــات مطاب ــداد و نج ــوص ام مخص
و  جانمایــی  مشــتری،  ســفارش 

می گــردد. نصــب 
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خودرو نفرات امداد و نجات و آتش نشانی

ISUZU
RESCUE

 شاسی: ایسوزو 5 یا 6 تن
 کاربــری: مخصــوص امــداد نجــات به همــراه کابیــن 
ــز  ــی مجه ــران / دارای 4صندل ــتقرار امدادگ ــوص اس مخص
داخــل  تنفســی  دســتگاه های  نصــب  و  جانمایــی  بــه 
ــه  ــردی ک ــت ف ــزات حفاظ ــایر تجهی ــی و س ــتی صندل پش
ایــن امــکان را بــه گــروه امــداد می دهــد کــه تــا رســیدن بــه 
محــل حادثــه بــه وســایل و ابــزارآالت حفاظــت فــردی مجهــز 
شــوند. / مجهــز بــه کولــر / عایــق حرارتــی دیــوار و ســقف / 
محفظه هــای دارای نگهــداری ابــزارآالت نجــات هیدرولیــک



51 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت

ISUZU 5TON
RESCUE

 شاسی: ایسوزو 5 تن
تیــم  و  پرســنل  جابه جایــی  مخصــوص  کاربــری:   
ــتم  ــر و سیس ــه کول ــز ب ــات مجه ــداد و نج ــانی و ام آتش نش
تهویــه مطبــوع / دارای 12 صندلــی مجهــز بــه دســتگاه 
ــرادی از  ــزات انف ــوزام و تجهی ــداری ل ــل نگه ــی و مح تنفس
قبیــل: لبــاس، کاله، دســتکش، چکمــه، چراغ قــوه و... کــه 
تیــم 12 نفــره عملیاتــی و فرماندهــی بعــد از ســوار شــدن و 
حرکــت بــه محــل حادثــه در حیــن حرکــت بــه راحتــی تجهیز 

شــده و از درب عقــب پیــاده می شــوند.
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DOUBLE CABIN RENULTخ

(4X2)
RESCUE

خودرو امداد ونجات نیمه سنگین رنو میدالم دو کابین 

 شاسی: رنو مدالم دو کابین
 ظرفیت: 18 تن

Palfinger PK10000 جرثقیل: 5 تن مدل 
 کاربــری: مخصــوص هــر نــوع عملیــات امــداد و نجــات، 

بــا وســعت متوســط جهــت مصــارف شــهری و صنعتــی 
ــل 5  ــاز / جرثقی ــرق 3 ف ــور ب ــزات: ژنرات ــوازم تجهی  ل
تــن هیدرولیــک و 5 تــن در جلــو و عقــب خــودرو /  بــرج 
ــوش  ــوازم ج ــواع ل ــد دود / ان ــور ض ــا 4 پرژکت ــنایی ب روش
ــکی  ــوازم پزش ــک  / ل ــتی  و هیدرولی ــی، دس ــرش برق و ب
احیــاء و کمک هــای اولیــه / تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و 
تشــک نجــات / لــوازم امــداد در آب، غواصــی، قایــق و...



53 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت خودرو امداد و نجات سنگین بنز آکسور 1828

BENZ 1828
RESCUE

 شاسی: بنز
 ظرفیت: 18 تن

 جرثقیل: 5 تن مدل
 قدرت موتور: 280 اسب بخار

 کاربــری: مخصــوص هــر نــوع عملیــات امــداد 
و نجــات، بــا وســعت بــاال )ســیل، زلزلــه، آوار، 
جــاده ای،  شــیمیایی،  حــوادث  تصادفــات، 
حــوادث صنعتــی، امــداد دریایــی و امــداد از 

ارتفــاع(
لــوازم تجهیــزات: ژنراتــور بــرق 3 فــاز /   
ــو و  ــن در جل ــک و 5 ت ــن هیدرولی ــل 5 ت جرثقی
ــور  ــا 4 پرژکت ــنایی ب ــرج روش ــودرو /  ب ــب خ عق
ــی،  ــرش برق ــوش و ب ــوازم ج ــواع ل ــد دود / ان ض
دســتی  و هیدرولیــک  / لــوازم پزشــکی احیــاء و 
کمک هــای اولیــه / تجهیــزات امــداد در ارتفــاع 
و تشــک نجــات / لــوازم امــداد در آب، غواصــی، 

ــق و... قای

ــوب از  ــق مرط ــت مناط ــا جه ــکلت اطاق ه اس
ــقف  ــه و س ــتیل و ورق بدن ــل استنلس اس پروفی
از جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و 

هــوای عــادی از جنــس کربــن اســتیل
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(4X2)1325 خودرو امداد ونجات نیمه سنگین بنز آتگو

BENZ 1325
RESCUE

 شاسی: بنز
 ظرفیت: 13 تن

 جرثقیل: 5 تن مدل
 قدرت موتور: 250 اسب بخار

عملیــات  نــوع  هــر  مخصــوص  کاربــری:   
ــه،  ــیل، زلزل ــاال )س ــعت ب ــا وس ــات، ب ــداد و نج ام
ــاده ای،  ــیمیایی، ج ــوادث ش ــات، ح آوار، تصادف
حــوادث صنعتــی، امــداد دریایــی و امــداد از 

ارتفــاع(
لــوازم تجهیــزات: ژنراتــور بــرق 3 فــاز /   
ــو و  ــن در جل ــک و 5 ت ــن هیدرولی ــل 5 ت جرثقی
ــور  ــا 4 پرژکت ــنایی ب ــرج روش ــودرو /  ب ــب خ عق
ــی،  ــرش برق ــوش و ب ــوازم ج ــواع ل ــد دود / ان ض
دســتی  و هیدرولیــک  / لــوازم پزشــکی احیــاء و 
کمک هــای اولیــه / تجهیــزات امــداد در ارتفــاع 
و تشــک نجــات / لــوازم امــداد در آب، غواصــی، 

ــق و... قای

ــوب از  ــق مرط ــت مناط ــا جه ــکلت اطاق ه اس
ــقف  ــه و س ــتیل و ورق بدن ــل استنلس اس پروفی
از جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و 

هــوای عــادی از جنــس کربــن اســتیل



55 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت FM9 (2X4) خودرو امداد ونجات نیمه سنگین ولو

VOLVO FM9(4X2)
RESCUE

 شاسی: ولوو
 ظرفیت: 13 تن

 جرثقیل: 5 تن مدل
 قدرت موتور: 250 اسب بخار

 کاربــری: مخصــوص هــر نــوع عملیــات امــداد و نجــات، بــا 
وســعت بــاال )ســیل، زلزلــه، آوار، تصادفات، حوادث شــیمیایی، 
جــاده ای، حــوادث صنعتــی، امــداد دریایــی و امــداد از ارتفــاع(

ــن  ــل 5 ت ــاز / جرثقی ــرق 3 ف ــور ب ــزات: ژنرات ــوازم تجهی  ل
هیدرولیــک و 5 تــن در جلــو و عقــب خــودرو /  بــرج روشــنایی 
بــا 4 پرژکتــور ضــد دود / انــواع لــوازم جــوش و بــرش برقــی، 
ــوازم پزشــکی احیــاء و کمک هــای  دســتی  و هیدرولیــک  / ل
ــوازم  ــات / ل ــک نج ــاع و تش ــداد در ارتف ــزات ام ــه / تجهی اولی

ــق و... امــداد در آب، غواصــی، قای

پروفیــل  از  مرطــوب  مناطــق  جهــت  اطاق هــا  اســکلت 
ــوم  ــس آلومینی ــقف از جن ــه و س ــتیل و ورق بدن استنلس اس
ــن  ــس کرب ــادی از جن ــوای ع ــرایط آب و ه ــا ش ــق ب و مناط

ــتیل اس



خودرو امداد ونجات پیشرو نیسان پیکاپ تک کابین56

BENZ 2628(6X4)
RESCUE

Heavy-Rescue Truck

6X4 شاسی: بنز 
 ظرفیت: 26 تن

Palfinger PK10000 جرثقیل: 5 تن مدل 
 کاربــری: مخصــوص هــر نــوع عملیــات امــداد و نجــات، 
ــوادث  ــات، ح ــه، آوار، تصادف ــیل، زلزل ــاال )س ــعت ب ــا وس ب
شــیمیایی، جــاده ای، حــوادث صنعتــی، امــداد دریایــی و 

امــداد از ارتفــاع(
ــل 5  ــاز / جرثقی ــرق 3 ف ــور ب ــزات: ژنرات ــوازم تجهی  ل
تــن هیدرولیــک و 5 تــن در جلــو و عقــب خــودرو /  بــرج 
ــوازم جــوش  ــواع ل ــور ضــد دود / ان ــا 4 پرژکت روشــنایی ب
ــکی  ــوازم پزش ــک  / ل ــتی  و هیدرولی ــی، دس ــرش برق و ب
احیــاء و کمک هــای اولیــه / تجهیــزات امــداد در ارتفــاع 
و تشــک نجــات / لــوازم امــداد در آب، غواصــی، قایــق و 

کلیــه لــوازم مــورد نیــاز و اســتاندارد نجــات و ...



57 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت

جرثقیل تلسکوپی

PK10000 :مدل 
 ساخت: PALFINGER )اتریش(

 محل قرارگیری: عقب خودرو

مشخصات فنی
5700kg :حداکثر ظرفیت باالبر 

93/5 knm :حداکثر گشتاور باالبر 
 6m:حداکثر طول بوم هیدرولیک 

 زاویه گردش: 360 درجه
 1031kg :) وزن خالص)بدون پمپ و روغن 

 تعداد بازو: 3 عدد
 کنترل: در طرفین

نور افکن با پایه تلسکوپی

4 عدد نور افکن 500 وات  هالوژن
3 m : حداکثر ارتفاع 

 جنس تلسکوپ : آلومینیوم آلیاژی 
 نوع برق رسانی: مرکز جک توسط ژنراتور 

ساخت اروپای غربی- دارای استاندارد بین المللی CE اروپا
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خودرو امداد ونجات ریلی
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شــرکت ســنگین کار صنعــت نماینــده انحصــاری شــرکت زاگــرو آلمــان ســازنده انــواع خودروهــای 
خدمــات ریلــی و خودروهــای چنــد منظــوره جــاده ای و ریلــی و کشــنده های لوکوموتیــو می باشــد.

ایــن خودروهــا دارای شاســی های مخصــوص کــه قابلیــت حرکــت در جــاده اســتاندارد و 
ــاد  ــیب زی ــرف و ش ــوار و ب ــی ناهم ــتاندارد، جاده های ــای اس ــارج از جاده ه ــور در خ همین ط
off road/ on road و همین طــور قابلیــت حرکــت بــرروی ریــل قطــار را  را دارا می باشــند 

ــد.  دارن
جهــت امدادرســانی بــه قطــار و متــرو در صنایــع راه آهــن کاربردهــای به ســزایی دارنــد، ایــن 
خودروهــا در مواقعــی کــه امــکان امدادرســانی بــه قطارهــا توســط ســایر وســایل نقلیــه امکان پذیــر 
نباشــد به راحتــی بــرروی ریــل قــرار گرفتــه و بــا قــرار گرفتــن چرخ هــای مطابــق ریــل بــه راحتــی و 

ــا همــان ســرعت بــه عقــب بــرروی ریــل حرکــت می  کننــد. بــا ســرعت بــاال و امــکان حرکــت ب
در حــال حاضــر ایــن خودروهــا در سراســر دنیــا و همچنیــن در راه آهــن ایــران در حــال عملیــات 

می باشــند.

ZAGRO full service
Your s trong partner for road
& rail technology
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قفل دار، جهت بکسل کردن یا بکسل شدن
داراى ضامن و قفل - جنس فوالد - ساخت ایران

وینچ
 

12000LB 9000 وLB :قدرت کشش 
505HP :قدرت موتور 

)REMOT SWITCH 3/7M( :کابل کنترل 
 2/8 m - 3/8 mm :ابعاد سیم بکسل 

SLIDING RING GEAR :کالج 
 محل قرارگیری: جلو یا عقب خودرو

چراغ گردان سرتاسرى

از جنــس پلــی کربنــات خــود رنــگ ضــد تشعشــعات مــاوراء 
ــور آفتــاب اختصاصــی آبــکاری شــده  ــر ن بنفــش، مقــاوم در براب
و مقــاوم، دارای کشــوئی جهــت تنظیــم طولــی بــرای نصــب روی 

ــواع خــودرو. ان
 ولتــاژ کار: 24 ولــت جریــان آمپــر مصرفــی در حالــت روشــن 
ــرایط  ــر و در ش ــود 30 آمپ ــد ب ــاز خواه ــه مج ــا ک تمامی چراغ ه

عــادی 14 الــی 16 آمپــر
رفلکتورهــای  )گیربکــس(،  دنــده  چــرخ  گــردش:  نــوع   
ــه  ــر 3 حالت ــی و آژی ــو و دهن ــد گ ــر و بلن ــی فای ــا آمپل ــکاری ب آب

قــوی میباشــد.
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پمپ هــای آتش نشــانی ســاخت شــرکت ســنگین کار صنعت)طــرح گدایــوا( بــه  روش مهندســی معکــوس ســاخته  شــده و طبــق آزمایشــات انجــام 
شــده و مــدارک فنــی موجــود منطبــق بــا مشــخصات فنــی پمــپ خارجــی می  باشــد. همچنیــن دارای تاییــده اســتاندارد ملــی ایــران، پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت، اتــاق بازرگانــی و شــرکت های مهندســی بازرســی ثالــث می باشــد و دارای 5 ســال گارانتــی و 10 ســال خدمــت پــس از فــروش می باشــد.

پمپ آب آتش نشانی مدل SKSWP 6500 - 1H (تک فشار(
 جنس بدنه: آلومینیوم آلیاژی یا برنز

6500 lit/min :ظرفیت 
 فشار کاری: 14 الی 16 بار

 حداکثر عمق مکش: 8 متر 
 توسط پیستون پرایمر ترکمات

SKSWP 3000 - 2H پمپ آب آتش نشانی مدل
GAN METAL جنس بدنه: آلومینیوم آلیاژی یا برنز 

3000 lit/min :ظرفیت 
 فشار کاری استیج 1: 12 بار

 فشار کاری استیج 2: 40 بار )قرقره فشار قوی(
 حداکثر عمق مکش: 8 متر 
 توسط پیستون پرایمر ترکمات

انواع پمپ 

SKSWP 2000 - 1H پمپ آب آتش نشانی مدل
 جنس بدنه: آلومینیوم آلیاژی

1200 lit/min :ظرفیت 
 فشار کاری: 10 الی 12 بار

 توسط پیستون پرایمر اتوماتیک ترکمات
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پمپ آب آتش نشانی مدل SKSWP 6500 - 2H (دو فشار(
 جنس بدنه: آلومینیوم آلیاژی یا برنز

6500 lit/min :ظرفیت مرحله اول 
 ظرفیت مرحله دوم: 250 لیتر در دقیقه )قرقره فشار قوی(

 فشار کاری مرحله اول: 14 الی 16 بار
 فشار کاری مرحله دوم: 40 بار )قرقره فشار قوی(

8m :حداکثر عمق مکش 
 توسط پیستون پرایمر اتوماتیک ترکمات

 SKSFP 600 پمپ فوم دنده ای
 نوع پمپ: دنده ای جناغی

 جنس بدنه: برنز آلیاژی
600 lit/min :ظرفیت 
 حداکثر فشار: 20 بار

 فشار کاری: 14 بار
 سایز ورودی: 2/5 اینچ

 سایز خروجی: 2/5 اینچ
 کاربری: مخصوص خودروهای آتش نشانی فوماتیک و جابه جایی فوم با فشار

SKSFP600 و بدون سوپاپ اطمینان SKSFP600 مدل 
SKSFP600 و باسوپاپ اطمینان SKSFP600S مدل 

 مخصوص خودروهای آتش نشانی فوماتیک و جابه جایی فوم با فشار
SKSFP600 و بدون سوپاپ اطمینان

SKSFP600 و باسوپاپ اطمینان
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SKSTP تریلر پمپ آتش نشانی

 SKSTP 3000 تریلر پمپ
 شاسی: تک محور 2تن دارای قالب یدک کش

قابل تنظیم به همراه ترمزدستی و سوکت اتصال به جعبه تقسیم برق خودرو کشنده
ــه  ــری و جعب ــچ 20 مت ــیلنگ های 2/5 و 1/5 این ــداری ش ــای نگه ــی و جعبه ه ــش خرطوم ــیلنگ های مک ــداری ش ــل نگه ــر، مح ــن تریل در طرفی

ابزارها طراحی و ساخته شده است.
 موتور: بنز یا ولوو

 قدرت موتور: 260 اسب بخار
SKSWP 3000 :پمپ 

3000 lit/min :ظرفیت 
 فشار کاری: 10-12 بار
 فشار کاری: 10-12 بار

 تعداد قوی: 40 بار
 تعداد ورودی: 1عدد 4 اینچ با کوپلینگ 

STORZ یا BS
 عمق مکش: 6متر

 تابلو کنترل: دارای کلید نشان دهنده 
فشار، خال، دور پمپ، درجه حرارت موتور، 

میزان سوخت، دینام

قابلیت مکش فوم از بشکه و عملیات فوم سازی از طریق 
کف ساز جوار پمپی

ــی و  ــه طراح ــر در دقیق ــه و 6500 لیت ــر در دقیق ــت 3000 لیت ــت در دو ظرفی ــنگین کار صنع ــاخت س ــانی س ــای آتش نش ــر پمپ ه تریل
ســاخته می شــود.

ابزارها طراحی و ساخته شده است.
 موتور: بنز یا ولوو

260 اسب بخار  قدرت موتور:
SKSWP 3000  پمپ:

3000 lit/min :ظرفیت 
10-12 بار  فشار کاری:
10-12 بار  فشار کاری:

40 بار  تعداد قوی:
1عدد 4 اینچ با کوپلینگ   تعداد ورودی:

STORZ یا BS
6متر  عمق مکش:

 تابلو کنترل: دارای کلید نشان دهنده 
فشار، خال، دور پمپ، درجه حرارت موتور، 

میزان سوخت، دینام

قابلیت مکش فوم از بشکه و عملیات فوم سازی از طریق 
کف ساز جوار پمپی

SKS Trailer Pump Unit
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 SKSWP 6500 تریلر پمپ
ــز  ــا برن ــا موتــور دیــزل، جنــس پوســته آلومینیــوم ی ــا برنــز بــا شــافت اســتنلس اســتیل / کوپلــه شــده ب  پمــپ گریــز از مرکــز: تمــام آلومینیــوم ی

ــور  ــل آب ش ــاوم در مقاب ــوره و مق ــی، ضدش ــگ، ضدخوردگ ــاژی ضدزن آلی
 ظرفیت: 6500 لیتر در دقیقه

 فشار کاری: 14 بار
 عمق مکش: 8 متر

 2 اینج

 خروجی پمپ: به تعداد مورد نیاز و حداقل 3 یا 4 عدد خروجی با کوپلینگ 1/2
 موتور: 6 سیلندر دیزلی 

آلترناتــور بــا تجهیــز داخلــی تنظیــم شــارژ / اســتارت موتــور / باطــری 24 ولــت / مخــزن ســوخت بــرای طــول زمــان مصــرف کافــی / فیلتــر ســوخت 
و هــوا / فیلتــر ســردکننده روغــن و آب/ PTO مناســب جهــت انتقــال نیــرو بــه پمــپ و دارای پانــل کنتــرل

6 سیلندر دیزلی   موتور:
آلترناتــور بــا تجهیــز داخلــی تنظیــم شــارژ / اســتارت موتــور / باطــری 24 ولــت / مخــزن ســوخت بــرای طــول زمــان مصــرف کافــی / فیلتــر ســوخت 

مناســب جهــت انتقــال نیــرو بــه پمــپ و دارای پانــل کنتــرل PTO /و هــوا / فیلتــر ســردکننده روغــن و آب

SKS Trailer Pump Unit
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دیاگرام پمپ های آب آتش نشانی
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مانیتور زمینی )پرتابل(

SKS GM 2000 :مدل 
2000 lit/min :دبی 

 فشار عملکرد: 12-10 بار
 هد )پرتاب(: حدود 50 متر

 زاویه چرخش عمودی: -15 تا +75 درجه
 زاویه چرخش افقی: 360 درجه

 سیستم کنترل: دستی
 نوع پاشش: مه پاش و جت پاش

 تعداد ورودی: دو عدد  2 اینچ با هم یا تکی دارای
 سوپاپ با کوپلینگ
 وزن: 22 کیلوگرم

 پایه: دارای پایه با تکیه گاه ضربه گیر

SKS Monitor مانیتور
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SKS M3000 مانیتور

 جنس: آلومینیوم
 کنترل: دستی یا برقی

3000 lit/min :ظرفیت 
 فشار عملکرد: 12-10 بار

 زاویــه گــردش: کنتــرل دســتی افقــی 360 درجــه / 
عمــودی 75+15- درجــه/ کنتــرل برقــی افقــی 270 درجــه / 

عمــودی 75+15- درجــه
 طول پرتاب: آب 50-60 متر / فوم 40-50 متر

دارای لولــه مکــش هــوا جهــت عملیــات فــوم، دارای فک هــای 
جمع کــن آب در دهانــه خروجــی

SKS M4000 مانیتور

 جنس: آلومینیوم
 کنترل: دستی یا برقی

 ظرفیت: 4000 لیتر بر دقیقه
 فشار عملکرد: 12-10 بار

 زاویــه گــردش: کنتــرل دســتی افقــی 360 درجــه / 
عمــودی 75+15- درجــه/ کنتــرل برقــی افقــی 270 درجــه / 

عمــودی 75+15- درجــه
 طول پرتاب: آب 70 متر / فوم 60 متر

SKS M6000 مانیتور

 جنس: آلومینیوم
 کنترل: دستی یا برقی

6000 lit/min:ظرفیت 
 فشار عملکرد: 12-10 بار

 زاویــه گــردش: کنتــرل دســتی افقــی 360 درجــه / 
عمــودی 75+15- درجــه/ کنتــرل برقــی افقــی 270 درجــه / 

عمــودی 75+15- درجــه
 طول پرتاب: آب 80 متر / فوم 70 متر
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مانیتور تریلر فوم

 شاسی: دو محور
ــتی و  ــرف و ترمزدس ــم در 4ط ــل تنظی ــای قاب دارای جک ه

قــالب یدک کــش
 ظرفیت: 3 تن

 مخــزن فــوم: 1000 لیتــر از جنــس پلی اتیلــن مقــاوم 
در برابــر اشــعه UV دارای فریــم آلومینیــوم و شــیر خروجــی 

انتقــال فــوم بــه مانیتــور
 مانیتور: 3000 لیتر در دقیقه

  فشار کاری: 10-12 بار، کنترل دستی
 زاویــه گــردش: کنتــرل دســتی افقــی 360 درجــه / 
عمــودی 75+15- درجــه / دارای وینتوری مکش مســتقیم فوم 
از مخــزن و شــیر تنظیــم درصــد فــوم و لولــه کف ســاز بــه همــراه 
ــل تنظیــم/ دارای دو ورودی 2/5 اینــچ  در طرفیــن  ــه قاب دهان
جهــت اتصــال بــه آب تحــت فشــار / دارای کوپلینگ هــای

BS یا STORZ به همراه سوپاپ یک طرفه
 جعبه های نگهداری شیلنگ و ابزارآالت در طرفین

SKS Monitor مانیتور

 جعبه های نگهداری شیلنگ و ابزارآالت در طرفین

SKS-FOAM TRAILER
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جعبه ابزار کامل کارهاى برقیاب

ــیم  ــق - س ــتی عای ــچ گوش ــت پی ــاب - س ــرق ی ــتگاه ب ــامل دس ش
چیــن عایــق- انبــر دســت عایــق- دمباریــک عایــق - نــوار چســب - 
فــاز متــر - دســتگاه تســتر- دســتکش عایــق - آچــار یــک ســر تخت 

و رینگــی )دســته عایــق( - فیــوز کــش - ســیم لخــت کــن

چنگک برق فشار معمولی

 
ــت  ــرق جه ــق ب ــوص عای ــواد مخص ــته از م ــخصات: دس  مش

ــده ــه دی ــرق صدم ــای ب ــردن کابل ه ــا ک ــه ج جاب
 117cm :طول دسته 

   35mm:قطر 

چنگک برق فشار قوى

 
 مشخصات:دسته از مواد مخصوص عایق برق جهت جابه جا 

کردن کابل های برق فشار قوی صدمه دیده
 117cm :طول دسته 

 35mm :قطر 

TRASH PUMP موتور پمپ لجن کش

موتــور پمــپ لجــن کــش خــود مکــش مخصــوص مکــش و تخلیــه 
ــا مخلــوط ضایعــات و ناخالصی هــای ایجــاد شــده در  مایعــات ب
اثــر آب گرفتگــی و ســیل آب هــا در معابــر و کانال هــا و زیــر زمیــن 
و غیــره بــا ظرفیت هــای مختلــف از 750 تــا 2000 لیتــر در 
دقیقــه و دارای موتــور بنزینــی و قابلیــت مکــش تــا عمــق 8 متــر
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جعبه ابزار کامل کارهاى فنی و مهندسی

جعبه ابزار آکاردئونی شامل انواع ابزار آالت فنی: 
ــک - آچــار  ــت - دمباری ــر دس ــتی4 ســو و 2 ســو- انب پیــچ گوش
لولــه گیـــر- تایلــور- قلــم در دو ســایز مختلــف - حلبـــی بــر- انبــر 
کالغـــی - آچارآلـــن - آچار ستاره ای - متـــه از ســـایز 1 الی 13 
- آچـــار رینگـــی و تخــت از ســایز 7 تــا 22 - جعبــه بکــس کامـــل 

- مـــتر - تیــغ کاتـــر - چســب بــرق و لولــه 

نیزه آتش نشانی

 
 جنس دسته: از چوب
 124cm :طول دسته 

 جنس قالب: چنگک آهنی 
36-38 mm :قطر دسته 

تبر آتش نشانی 

 
تبر دسته بلند

 82cm :طول تبر 
 دسته با روکش: عایق برق

بیل تاشو )سربازى(

 قابل استفاده جهت سه ابزار: بیل، کلنگ، اره. تاشو و سبک
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بیل سر پهناب

 6cm :طول دسته 
 32mm :قطردسته 
 جنس دسته: چوب

بیل معمولی

 
70cm :طول دسته 

 32mm :قطر دسته 
 جنس دسته: از چوب

دیلم فوالدى سرصاف و سرکج

 
 جنس: دیلم از فوالد آهنگری شده

1/30cm :طول دسته 
 30mm :قطر 

کلنگ

 73cm :طول 
 65mm :قطر 

 جنس دسته: چوب

هولیگان

ابزار مخصوص جهت ضربه زدن، اهرم کردن و بریدن و پاره 
کردن فلزات و باز کردن درب های فلزی و درب های اتومبیل در 

تصادفات جاده ای

 90cm :طول 
 وزن: 5 کیلوگرم
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میله مارگیرى

جهــت گرفتــن مــار و انتقــال آن بــه محــل موردنظــر - طــول دســته 
2-1/5 مترجنــس دســته از آلومینیــوم

پتک

 جنس: سر فلزی و دسته کامپوزیت 
 83cm 35 - طولmm :قطر 

 KAPRIOL :مدل 
ساخت ایتالیا

چکش فلزى بزرگ

 
 0/5kg :وزن چکش 
 30cm :طول دسته 

چکش الستیکی

دارای استاندارد اروپا

شرکت مهندسی سنگین کار صنعت
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سیم بکسل فلزى 1اب

2 متــرى دو ســر حلقــه بافتــه شــده بــا بســت پــرس شــده - تحمــل 
3 تــن و جنــس فــوالد گالوانیــزه   

سیم بکسل فلزى 2

 
50 متــری و قطــر ســیم 12 میلیمتــر- دو ســر دارای قــالب 

مخصــوص بلنــد کــردن بــار - جنــس از فــوالد گالوانیــزه

سیم بکسل فلزى 3

20متری دارای دو سر دارای قالب مخصوص بلند 
کردن بار - جنس از فوالد گالوانیزه - تحمل 3 تن

الوار

از نوع چوب روسی فراوری شده
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قالب اتصال U شکل

استیل با تحمل قدرت هاى 1/5، 2/5، 4 و 6 تن 

کارابین

با تحمل قدرت هاى مختلف در اندازه هاى مختلف
 

زنجیر با قالب مربوطه در سه سایز

داراى استاندارد اروپا

 SOS ابزار نجات چندکاره

مشخصات 
 وزن: 2/7 کیلو گرم - تعداد تکه: 12 عدد 

اولیــن و مجهزتریــن ســت قابــل حمــل نجــات - قابــل اســتفاده 
ــایل  ــرای وس ــن ب ــن جایگزیـ ــزار - بهتری ــوع اب ــوان 12 ن ــه عن ب
ســنگین وقتــی ســرعت عمـــل بــاال نیـــاز اســت - مناســب بـــرای 

اســتفاده پرســنل نجــات و تیــم امـــداد 
 شامل: تبر - چکـش سبک - چکش سنگین- اره آهن- اره 

چوب - بیل- کلنگ - چاقو - دیلم - تیغ برش ورق- زاویه 
سنج- عمق سنج - تیغه برش- کیـف حمل 
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دریل برقیاب

 مدل: 2-650 
 650w :قدرت ورودی اسمی 

 280w :قدرت خروجی 
 1/8kg :وزن دستگاه بدون کابل 

  230/240 v:ولتاژ 
همراه دو ست مته فلز و بتن

 BOSCH GBH 11 DE چکش برقی تخریبی

مشخصات: 
 قدرت: 1500w - تعداد ضربه در هر دقیقه: از 1100 تا 2250

 1/11 kg :وزن 
 250R.P.M 120 تاR.P.M سرعت در کار: از

قطر سوراخ کاری در بتن:52mm-همراه بادسته کمکى 

دستگاه پمپ کف کش

 2/3 m:100-500 - عمق مکش lit :ظرفیت 
 ولتاژ : 220-240 - آمپر: 84/5   
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تیفور

 
ظرفیــت 3/2 تــن - ظرفیــت اســمی 4 تــن - ارتفــاع باالبــری 20 

متــر - قطــر 
16mm سیم بکسل

دوربین

 
 ابعاد: 8×30 - 

 131/1000m :مقیاس 
 مشخصات: دارای عدسی های روکش دار

طراحی عالی و ظاهر زیبا - میدان دید وسیع 

جک نگهدارنده سقف

جهــت جلوگیــرى از ریــزش آوار و نگاه داشــتن ســقف ســاختمان هایى 
کــه حادثــه دیــده انــد. داراى پایــه قابــل تنظیم 
قطر 48/6mm - طول 367cm - جنس از آهن

جک مکانیکی

ــورت  ــن - روش کار به ص ــا وزن 10 ت ــار ت ــردن ب ــد ک ــت بلن جه
ــتی   ــی دس هندل
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ظرف حمل مایعات قابل اشتعالاب

 
مخصــوص حمــل مــواد ســوختی مثــل بنزیــن، گازوئیــل و غیــره 
ــه ســبز کــوره ای - دارای درب  ــه آهــن - رنــگ بدن - جنــس بدن

بــا واشــر آب بنــدی 
20lit :ظرفیت 

تسمه بلند کردن بار

تســمه جهــت بلنــد کــردن بــار - جهــت بلنــد کــردن تــا وزن 3 و 
6 تــن در متــراژ اســتاندارد

گیره حمل شیشه

ــه  ــه - دارای دو صفح ــل شیش ــل و نق ــردن و حم ــد ک ــت بلن جه
ــده  مکن

بلندگوى دستی

جهــت اطــالع رســانی در مناطــق عملیــات - جنــس بلندگــو از 
پالســتیک بــا مقاومــت بــاال 

20v قدرت خروجی: حداکثر 
 ولتاژ تغذیه: 12v مستقیم

 نوع باطری: 2/1A 12v قابل شارژ 
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حلقه بر دستیت

 
ــر  ــه و واش ــتر، حلق ــواع انگش ــدن ان ــت بری ــرد: جه ــوع کارب  ن

ــده ــت دی ــت جراح ــتر از دس ــردن انگش ــارج ک خ
 جنس تیغه: فوالد آلیاژی

 جنس بدنه: استلس استیل
 مکانیزم کار: اهرمی دستی

حلقه بر برقی

تیغــه ایـــن دســتگاه به نحــوی عمــل می کند که تنهـــا درهنگـــام 
برخــورد بــا جنـــس ســخت عمــل بــرش را انجـــام می دهــد 
ــام  ــرش انج ــات ب ــروی وارده عملیـ ــش نی ــرش و کاه ــس از ب پ
نمی شــود، بــا کیــف آلومینیومــی و بــا قابلیــت بــرش انـــواع 
انگشتـــر و حلقه هــای فـــوالدی مجهـــز به سیســتم خنــک کننده 

ــان ــاخت آلم ــی س ــه یدک ــا تیغ ــراه ب ــه، هم تیغ

دستگاه هوا برش و گاز

 شــامل: ســایز بــزرگ کپســول اکســیژن 40 لیتــری و کپســول 
ــرش،  ــوا ب ــوص ه ــو مخص ــیلنگ دو قل ــری دارای ش گاز11 لیت
رگوالتــور فشــار قــوی و دســته مخصــوص بــرش جهــت کارهــای 
طوالنـــی سایزکوچک)پرتابـــل(دارای کپســـول 5 لیتری گاز و 5 
ــته  ــور و دس ــو و رگوالت ــیلنگ دوقل ــیژن، دارای ش ــری اکس لیت

بــرش 
 32kg :وزن کامل 
CE دارای استاندارد
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اره آهن بر

 مشــخصات فنــی: اره آهــن بــر دســتی فریــم فلــزی - طــول 
ــاال - وزن ســبک و اســتفاده  ــا قابلیــت تنــش ب تیغــه 300mm ب

آســان

مینی فرز

 
115-GWS :مدل 

3/6A - 220V :ولتاژ 
 50hz :فرکانس 

800W :توان 

اره موتورى چند منظوره

 TS STIHL مدل: اشتیل 
دارای صفحــه بــرش بــا قطــر 300mm و ســت ابزارهــای متعلقه.

ایــن مــدل شــامل یــک متعــادل کننــده مخلــوط ســوخت و هــوا 
ــه  ــوخت ب ــد س ــش از ح ــری از ورود بی ــث جلوگی ــد و باع می باش

داخــل فیلتـــر می شــود. دارای صفحــه بــرش آهــن و بتــن 
 64/1 cm :حجم موتور 

3/2 kw :قدرت خروجی 
 300 mm :قطر تیغه  

STIHL CHAIN SAW اره موتورى زنجیرى

ــیار  ــرایط بس ــرای کار در ش ــه ای ب ــوی و حرف ــیار ق  اره: اره بس
دشــوار 

 مجهز به سیستم ضدلرزش و ترمز زنجیر
 72/2 cm :حجم موتور 

 19/4 kw :قدرت خروجی 
 6/6 kg :وزن 

 50 cm :طول تیغه 
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قفل بر بزرگت

جهــت بریــدن انــواع مفتــول، قفــل، میــخ پــرچ بــا حداکثــر 
الســتیکی روپــوش  دارای  دســتگیره ها  قــدرت  و  ســختی 

 3600TP :مدل 
 900mm :طول دسته 

13mm :حداکثر قطر برش 

قفل بر کوچک

جهــت بریــدن انــواع مفتــول، قفــل و تیــغ پــرچ بــا حداکثــر 
الســتیکی  روپــوش  دارای  دســتگیره ها  قــدرت  و  ســختی 

 1800TP :مدل 
 450mm :قطر دسته 

 8mm :قطر برش 
 330mm :طول دسته 

چاقوى آتش نشانی

تیغــه ســاخته شــده از استیـــل بــا ســختی بــاال، دستگیـــره 
پالستیـــکی انتهـــای دســته طراحـــی شــده جهــت ضربــه زدن و 
خـــورد کــردن، غــالف یـــا روپـــوش بــا تسمـــه حلقــه ای و ســاخته 

ــی   ــاف مصنوع ــده از الی ش

 RESCUE TOOL چاقوى نجات چندکاره

طراحـــی شــده مخصـــوص عملیــات امــداد و نجــات بــا تیغه هــای 
مخصـوص بریـــدن شیشه اتومبیـل، کمربنـــد ایمنی، پالستیک، 
ــا کیــف کمــری - ســاخت  تسمـــه، خــرد کــردن شیشــه همــراه ب

ســوئیس 
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شیشه بر خودرو

 
 WSC1 :مدل 

ابــزار دســتی بــرای بریــدن پنجــره خودروهــا )ســواری، اتوبــوس، 
کامیــون( و همچنیــن بــرای بــرش شیشــه های ایمنــی )شیشــه 

جلــوی اتومبیــل( 

BOSCH فرز بزرگ

بریــدن انــواع فلــزات، لولــه، آهــن، انــواع بــراده بــرداری، بریــدن 
بدنــه اتومبیل هــا گاردریــل جــاده و غیــره

 180-24GWS : مدل 
  230V :ولتاژ 

 50HZ :فرکانس 
 12A :آمپر 

 2600W :وات 
180mm :قطرصفحه برش 

لوله بر دستی

ــس  ــه ای از جن ــا تیغ ــه ب ــواع لول ــدن ان ــت بری ــتی جه ــزار دس اب
ــده   ــخت کاری ش ــوالد س ف

کیف ابزار فنی کوچک

ــک  ــت ت ــک تخ ــار ی ــتی آچ ــچ گوش ــت - پی ــامل:انبر دس  ش
رینگــی از 6 تــا 24 - آچــار بوکــس بــا دســته هرزگــرد و واســطه - 

ــن ــر کالغــی - آچــار آل چکــش متوســط - انب
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موتور جوشکارىت

 
WELD MOSA MAGIC :مدل 

HONDA GX 200 موتور: بنزینی 
 هوا خنک سیلندر، سرعت . 
 2-3/25mm ذوب الکترود 

 جریان: 150 آمپر
34kg :وزن 

CE ساخت ایتالیا دارای استاندارد 

دستگاه رکتی فایر جوشکارى

دارای انبــر جوشــکاری بــا 5 متــر کابــل . کابــل بــرق و انبــر 
ــا  ــتاندارد اروپ ــبک دارای اس ــکاری های س ــت جوش ــال جه اتص

 15-160 A جریان: جوشکاری 
 230V :ولتاژ 

 فرکانس:  50/60 
 الکترود: 3/25 - 1/5 

6kg :وزن 

قیچی ورق بر

قیچی آهن بر طرح مستقیم
 26cm :طول دسته 

58-60HRC تیغه: سخت کاری القا شده 
 0/78mm ظرفیت: برش باالتر از 

 دارای استاندارد اروپا

 0/45 mm برای برش استیل رول سرد تا
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موتور پمپ پرتابل آتش نشانیت

Magirus FPN1000 :مدل 
 مشــخصات پمــپ: دبــی 1800 لیتــر در دقیقــه فشــار 8 بــار 

عمــق مکــش 3 متــر
 جنــس: پمــپ دو مرحلــه ای آلومینیــوم آلیــاژی مقــاوم در 
2 اینــج،  برابــر آب دریــا، دارای وروردی 4 اینــچ و دو خروجــی 

ــک ــتونی اتوماتی ــر پیس پرایم
 60KW مشــخصات موتــور: 4 ســیلندر آلومینیومی قــدرت 
در 6000Rpm بــا حداقــل صــدا و لــرزش، اســتارت الکترویکــی و 
هندلــی، بــا تابلــو کنتــرل کامــل و باطــری بــا تکنولــوژی جدیــد 
ــد از  ــی آن بع ــریع تر و کارای ــارژ س ــری ش ــن باط ــای ای Li-Fe مزای

ــد. ــزدن می باش ــتارت ن ــاه اس 3م

شیلنگ آتش نشانی

داخـــل  جنــس  آتش نشــانی،  مخصــوص   2 شــیلنگ   
الســتیک بــا روکـــش 

 پلی استـــر بــه طــول20m باکوپلینگ های STORZ ازجنـــس 
آلومینیـوم

24BAR10 - فشارتستBARفشارکاری 

شیلنگ آتش نشانی

 جنــس: Polyester/Polyaminde مقـــاوم در برابر موادشــیمیایی 
و اســید بــا رنــگ قرمــز آتش نشــانی در ســایزهای 1/5 و 2/5 بــا 

فشــار کاری16 بــار و فشــار تســت 24 بــار 
 BS و AW6،STORZ - ساخت زیگلر آلمان با کوپلینگ 

EN/CE دارای استاندارد 

نازل سه حالته

DIN14365 مطابـق استاندارد 
 ســاخته شــده از آلیـــاژ سبـــک، شــیر لوله انشــعاب بر 3 حالت 

 16mm مختلــف، نــوک نــازل با قطــر
 STORZ 2/2 - کوپلینگ kg :وزن 

 سایز: کوپلینگ   1 و   2 
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 CO2 کپسول

14s :زمان تخلیه 
6kg :ظرفیت 

 دارای استاندارد اروپا

کپسول آب تحت فشار 9 لیترى استیل

 ظرفیت: 9 لیتر
 جنس کپسول: استنلس استیل

 زمان تخلیه: 10 ثانیه 
4/5 mمیزان پرتاب: بیش از 

 شیلنگ دارای نازل مخصوص فوم
 INDUCTOR اینداکتورمدرج 

دستگاه خاموش کننده فشار قوى

ــوژی  ــا تکنول ــازل ب ــوی ن ــار ق ــده فش ــوش کنن ــتگاه خام  دس
ــرون  ــی 300 میک ــا 150 ال ــرات آب ت ــردن قطـ ــزه ک ــد اتمی جدی
 قابـــل حمــل به صــورت کـــوله پشــتی جهــت اســتفاده در 
حریق هــای کوچــک از قبیـــل حریــق خــودرو و حریقهــای مــواد 

ــی نفت
 قابلیــت عملیــات بــا فــوم AFFF و نــازل تفنـــگی مخصــوص کار 

بــا فشــار ضعیــف و قــوی
 34bar :فشار کاری 

 300bar :کپسول تحت فشار هوا 
 10Litre :مخزن مایع 

 24L/min :خاموش کننده با خروجی 
 12m :طول پرتاب 

High pressure extinguisher Hi - CAFS ساخت آلمان 

کپسول و پودر گازى 6 کیلویی

 
 6 kg:ظرفیت 

15psi :15 - فشار کارs :زمان تخلیه 
11 kg:وزن 

ــش  ــه آزمای ــتاتیکی بدن ــون هیدرواس ــال یکبارآزم ــه : هردوس توج
ــود. ش
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اینداکتورمدرج INDUCTOR ت

 
 STORZ دارای ورودی و خروجی  2 اینچ با کوپلینگ 

 دارای شیر مکش فوم مدرج با پایه 
 دارای استاندارد اروپا

استخر الستیکی جهت جمع آورى مایعات

 1000و2000 لیتــری بــا پایــه جمــع شــو و کپســول بــاد 
مربوطــه

 ساخت شرکت VETTER آلمان

پمپ تخلیه مایعات قابل اشتعال )ضد جرقه(

ــات  ــوص مایع ــه، مخص ــد جرق ــی، ض ــوع دیافراگم ــپ از ن  پم
ــادی ــرد ب ــا عملک ــید( ب ــواع اس ــیمیایی )ان ــی و ش نفت

 ساخت امریکا
 158L/min :ظرفیت 

 8/2kg :وزن 
7bar 2/8 و bar :فشار کاری 
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فن جابجایی هوا

 جهــت تخلیــه دود بــا موتــور بنزینــی و برقــی، در ظرفیت هــای 
20000m/h مختـلف تا

 دارای چرخ و دستـه برای سهولت در نقل و انتقال 
 دارای استاندارد اروپا

سیستم خاموش کننده فشار قوى 
High Pressure System

تکنولــوژی اتمیــز Watermist آب بــا فشــار بــاال و مصــرف بســیار 
کــم و راندمــان بــاال در اطفــاء حریــق

 موتور: هوندا ژاپن 16-14 اسب بخار
12V/17A :باطری 

 پمپ: پیستونی فشار قوی برنزی
 فشار کاری: 120-100 بار 

 میزان پرتاب: بیش از 4/5 متر
 ظرفیت خروجی آب: 38 لیتر در دقیقه / فشار 100 بار

 هوزریل: 40-60 متر

HOSE BRIDGE پل شیلنگ

شــیلنگ  عــدد  دو  یــا  یــک  عبــور  جهــت  شــیلنگ  پــل   
ــنگین از روی  ــبک و س ــای س ــور خودروه ــرای عب ــانی ب آتش نش

شــیلنگ 
 جنس: از مواد نشکن 

860X300X105 mm :ابعاد 
14kg :وزن تقریبی 

High pressure kits
and motor pumps

T O P I C S

ENG

• DIAPHRAGM AND PISTON PUMPS

• PATENTED FOAM MIXING SYSTEM

• 4-JET HIGH PRESSURE GUN

• DIESEL AND PETROL ENGINES

• LIGHTWEIGHT AND RESISTANT GRP TANKS
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نازل فشار قوى آتش نشانی با درجه تنظیم 
SELECT FLOW NOZZLEجریان خروجی

 
نــازل فشــار قــوی ســنگین کار صنعــت بــا درجــه تنظیــم ظرفیــت 
خروجــی از 100 تــا 500 لیتـــر بــا فشــار 6 بــار بــا حداکثــر 
قابلیت هــای عملیــات اطفــاء حریـــق بــا آب مطابــق استـــاندارد 
1964NFPA دارای سه نوع پاشش بصـــورت چتـــری، نیم چتـــر و 

مســتقیم. جنـــس بدنــه از آلومینیـــوم آلیــاژی آنادایــز شــده 
بــا سختـــی بــاال و مقــاوم در برابــر آب شــور و سایـــش بــا رنـــگ 
مشــکی قســمت ســر نــازل بــا چـــرخش 180 درجــه ایــن امــکان 
را می دهــد کــه خروجـــی آب از حالــت مســتقیم بــه چتـــر کامـــل 
تبدیــل شــود و پروانــه چرخشــی کــه در قســمت خروجــی نــازل 
قــرار دارد بــا چرخـــش 360 درجــه ای و ســرعت پاشــش آب بــه 
صــورت پــودر کــه باعــث افزایــش بهــره وری اطفــاء حریــق بســیار 

ــت.  موثر اس
ــده  ــل آب و نگهدارنـ ــع و وصـ ــه قطـ ــل دستـ ــازل شامـ ــن ن ایـ
ــا طراحــی کامــال آرگونومیــک اســت کــه عملکــرد  هفت تیــری ب
کمــک  عملیــات  هنــگام  در  نشــان  آتــش  بیشــتر  تعــادل  و 
می نمایــد. جنــس بدنــه از مــواد پلیمـــر مقــاوم در برابــر ضربـــه و 
سایـــش می باشـــد و همچنیــن جنـــس تنظیــم کننده خروجـــی 

ــت. ــایش اس ــه و س ــر ضرب ــاوم دربرابـ ــر مق ــواد پلیم ــازل از م نـ
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نازل آب پاش

 
1. کوپلینگ

2. اهرم قطع و وصل شیر
3. هرزگرد 360 درجه

4. دستگیره هفت تیری نازل
5. درجه بندی میزان خروجی آب به لیتر

6. مهره تنظیم میزان خروجی آب
7.مهره قابل تنظیم جت و اسپری

8. پیچ ثابت کننده اسپری
9. حلقه دندانه دار چرخشی جهت ساختن اسپری آب

نازل پودر پاش

 
ــازن  ــک در مخ ــودر خش ــیله پ ــاء بوس ــات اطف ــوص عملی مخص
تحــت فشــار، ســاخته شــده از آلومینیـــوم آلیــاژی ســخت کاری 
شــده و قطعــات داخلــی اســتنلس استیـــل فشــار عملیاتــی 14 
ــه راحتــی قابلیــت کنتــرل و  ــار و دارای دو عــدد دســتگیره، ب ب
عملیــات پاشــش توســط یــک اهــرم پــودر، میـــزان پاشــش

1/5 الی 2 کیلوگرم در ثانیه
1. کوپلینگ هیدرانت 1/5 اینچ

2. دستگیره بدنه
3. ماشه پودر پاش
4. دستگیره تعادل

5. سرنازل

نازل کف ساز

 
 دارای شیر قطع و وصل
 پرتاب: 15 الی 25 متر

 آبکاری آنادایز سخت کاری شده
 رنگ لوله استاتیک کوره ای

 خروجی آب: 450 لیتر در دقیقه

BS یا STORZ 1. محل اتصاالت کوپلینگ هیدرانت
2. اهرم شیر نازل

3. دستگیره
4. هواساز نازل

5.خروجی نازل با محافظ ضربه گیر الستیکی
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شیلنگ خرطومی مکش آب SUCTION HOSEت

 
ــا  ــلح ب ــتیک مس ــس الس ــش آب از جن ــیلنگ خرطومی مک  ش
فنــر فــوالدی و بافــت پارچــه ای مقــاوم در برابــر پوســیدگی و 
ــچ  ــایزهای 4 و 5 و  5/5 این ــاف درس ــل انعط ــور قاب ــای ش آب ه
ــا  ــا BS از جنــس آلومینیــوم ی ــا کوپلینــگ اســتاندارد STORZ ی ب

برنــز می باشــد.

تقسیم کننده آب یک به سه

 
 دارای ورودی 4 اینــچ و ســه خروجــی ½ 2 اینــچ بــا شــیر 

اســتاندارد
 دارای استاندارد اروپا

DIVIDING تقسیم کننده سه راهی و دو راهی

 
 جنــس: آلومینیــوم آلیــاژی دارای شــیر فلکــه اســتاندارد و 

STORZ یــا   BS کوپلینگ هــای سیســتم 
2/5-2x1/5 3-2/5 وx2/5 :ابعاد 
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جاى کوپلینگ و نازل

 
 محــل قرارگیــری کوپلینــگ، صافــی و ســایر لــوازم دارای 
خودروهــای  در  اینــچ   4 و   2/5 و   1/5 ســایز  کوپلینگ هــای 

نی  تش نشــا آ
ــر  ــاوم در براب ــکن و مق ــواد ABS نش ــا م ــوم ی ــس: آلومینی  جن

پوســیدگی

ADAPTERS تبدیل کوپلینگ

 BS تبدیل دوسر مادگی استاندارد 
 جنس: آلومینیوم یا برنز

BS 336 2/5 female to 2/5 male

تبدیل مادگی به نرى 

 BS استاندارد 
 جنس: آلومینیوم یا برنز

BS 336 2/5 female to 2/5 male

تبدیل کوپلینگ BS به STORZ جنس آلومینیوم

BS به STORZ جهت اتصال شیلنگ با اتصال

کوپلینگ نرى BS داخل دنده 2/5 اینچ

جهت اتصال کوپلینگ BS به اتصال های دنده میلیمتری
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HYDRO - SHIELD پرده آب

 
 دیــوار از آب جهــت مقابلــه بــا حــرارت شــعله های آتــش و 
ــزات  ــرات و تجهیـ ــت از نف ــار آب و محافظ ــط فش ــرد توس عملک
ــه  ــاز ب ــدون نی ــار آب ب ــط فش ــا توس ــا و دوده ــرارت و گازه از ح
نیــروی انسانـــی و قابلیــت اســتفاده در چنــد نقطــه مختلــف از 

ایــن وســیله اســتفاده می شــود.
 فشار کاری: 5 بار 

 800 L/min:ظرفیت خروجـی 
ــار و  ــر در 5 ب ــاد شــده در 5 الــی 6 متـ ــوار آب ایجـ ــاع دی  ارتفـ

پهنـــای دیــوار آب 24 متـــر 
 جنـس: از آلومینیـوم آلیاژی 

AWG :ساخت 

STORZ آچار کوپلینگ

 
 مخصــوص بــاز و بســته کــردن کوپلینگ هــای STORZ از ســایز 

2/1 تــا 4 اینــچ 
 جنس: چدن آلیاژی یا استنلس استیل

آچار چند منظوره

  جهــت بــاز کــردن کوپلینــگ STORZ ، BS ، درب بشــکه و 
ــت ــیر هیدران ش

BS آچار کوپلینگ

 
 جنس: استنلس استیل 

BS جهت باز و بســته کردن کوپلینگ های سیستم 
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 STORZ کوپلینگ هیدرانت

 داخل دنده 1 و 1/5 و 2/5 اینچ 
 جنس: آلومینیوم آلیاژی دایکاست

 فشار کاری: 16-8 بار داخل دنده 2 و 2/5 اینچ

 
 STORZ کوپلینگ دنباله دار

 شیلنگ: 2/5 ، 1/5 و 4 اینچی 
 جنس: آلومینیوم آلیاژی دایکاست 

 فشار کاری: 16 بار

 
درپوش کوپلینگ 

 زنجیر سایز: 1، 1/5، 2/5 و 4 اینچی 
 جنس: آلومینیوم آلیاژی دایکاست 

 فشار کاری: 16 بار

صافی سوپاپ دار 

ــوری اســتنلس اســتیل دارای  ــاژی و ت ــوم آلی  جنــس: آلومینی
 STORZ ــا ــا کوپلینــگ BS ی ســوپاپ تخلیــه و ب

 سایز: 4 اینچ و 5 اینچ
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SKS turbo pump توربو پمپ

 
 جهــت مکــش و تخلیــه مایعــات انباشــته شــده داخــل کانــال 
و یــا زیرزمین هــا و بــا توجــه بــه انــدازه کوچــک و همچنیــن وزن 
ــه آرام رو وارد  ــپ را از دریچ ــو پم ــوان تورب ــی می ت ــه راحت ــم ب ک
مخــزن کــرد و به وســیله وارد کــردن آب تحــت فشــار و چرخــش 

پروانــه توربیــن، مایــع داخــل مخــزن تخلیــه نمــود.
 جنـس: آلومینیـوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی

14/3 kg :وزن 
یــک  و  اینــچ آب تحــت فشــار  یــک ورودی و خروجــی 2/5 
ــا  ــا اتصــاالت BS ی خروجــی 2/5 اینــچ جهــت تخلیــه مایعــات ب

  Storz
 ظرفیت: 1200 لیتـر در دقیقه 

 فشار کاری: 10 بار 
 عمق مکش: 8 متر 

ejector pump اجکتور پمپ

 
 جهــت تخلیــه مایعــات جمــع شــده درطبقــات پاییــن تــر 

ــا ــن ه ــا زیرزمی ــن ی ــطح زمی ازس
 عمکــرد بوســیله فشــار آب تامییــن شــده توســط پمــپ آتــش 

نشــانی یــا هیدرانــت 
ــه فشــار   ظرفیــت خروجــی: 800 لیتــر در دقیقــه )وابســته ب

ورودی(  آب 
 سایز ورودی و خروجی: 1/2 2 اینچ 

BS یا Storz :کوپلینگ 
 وزن:  8 کیلوگرم 
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سه پایه نجات از چاهت

 
8TM : مدل سه پایه نجات 

 200kg :ظرفیت کاری 
 جنس سه پایه: آلومینیوم آلیاژی

 200KN :نیروی ترمز 
 173cm :طول سه پایه جمع شده 
 130-230cm :ارتفاع سه پایه باز 

 13kg :وزن 
 دارای پایــه تلســکوپی و وینــچ دســتی تــا ظرفیــت 500 کیلــو 

گــرم
  795EN :دارای استاندارد 

نردبان طنابی

 
 طول: 10 الی 20 متر

 ویژگی ها: سبک - کم حجم - قابل انعطاف
ــا -  ــا - چاه ه ــای آب - رودخانه ه ــال ه ــتفاده: کان ــوارد اس  م

قنــات هــا و غیــره

طناب نجات

 طول: 10 الی 40 متر
 مقاومت استاتیکی و دینامیکی 

 دارای استاندارد اروپا

ست کامل کوهنوردى

 
ــا  ــتاندارد اروپ ــق اس ــوردی مطاب ــوص کوهن ــتی مخص  کوله پش

دارای کلیــه لــوازم 
ســایزهای  )در  طنـــاب  شــامل:  انفــرادی  کوهنــوردی   
مختلــف( – کارابیـــن پیچــی نیــم دایــره، بیضــی، مثلثــی– قــالب 
اتصــال – کارابیــن 8 – چاقــوی کوهنــوردی– قرقــره معمـــولی 
ــاب 9 و 11  ــه طن ــای اولی ــف کمکهـ ــتکش – کی ــن – دس – کاپشـ
میلــی متــر – کفــش – کلنــگ – کاله و ســایر لــوازم اســتاندارد

امداد در ارتفاع
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نردبان چنگک دار

 
ایــن نردبــان جهــت پشــت بــام هــا، دیــوار هــا و مناطقــی که نیـــاز 

بــه نردبان چنگک دار اســت استفـــاده می شـــود.
 جنس چنگک: تیتانیوم 

 جنس: پروفیل آلومینیوم آلیاژی
6 -4 m :طول 

نردبان تلسکوپی

 
 جنس: آلومینیوم آلیاژی سبک

78cm طول باز 4 متر طول بسته 
 دارای استاندارد اروپا

نردبان آلومینیومی کشویی

 
 طول: 2 تکه 4 متری به صورت کشویی در مجموع 8 متر  

 جنس: پروفیل آلومینیوم آلیاژی
35 -41cm :عرض داخلی و خارجی 

 تعداد پله: 36 عدد



102

یه
 اول

اى
ک ه

کم
ت 

یزا
جه

ت

امداد در ارتفاع

SP16 تشک نجات

  ساخت Vetter آلمان
DIN 1451 مطابق استاندارد 

جهــت امــداد از ارتفــاع و یــا آتــش ســوزی در طبقــات   
آپارتمان هــا و یــا ســایر ســوانح در بلنــدی کــه نیــاز بــه خــروج 
ــک  ــگ و باری ــر تن ــا و معاب ــه ه ــن در کوچ ــراد دارد. همچنی اف
ــورم  ــا پالتف ــان ی ــای نردب ــور خودروه ــور و مان ــی عب ــه توانای ک
 VETTER وجــود نــدارد می تــوان براحتــی از تشــک نجــات
ــوص  ــاوم و مخص ــواد  مق ــک از م ــس تش ــرد. جن ــتفاده ک اس
و  شــده  ســاخته  می باشــد  پوســیدگی  و  پارگــی  ضــد  کــه 
بــه راحتــی توســط دو نفــر قابــل حمــل و اجــراء در محــل 

 . شــد می با
ایــن مــدل مخصــوص عملیــات نجــات در ارتفــاع بیــش از 16متر 
و جهــت ســاختمان های 8 طبقــه کــه بســیار ســریع و کم حجــم 
اســت،  بوســیله یــک کپســول هــوای فشــرده 6 لیتــری 300 بــار 

در مــدت 30 ثانیــه در عملیــات قــرار می گیــرد.

 3/5x3/5 m :فضای کاری 
 1/7 m :ارتفاع باد شده 

 30 s :زمان باد شدن 
 10 s :زمان تخلیه 

55kg :وزن کامل با کپسول هوا 

SP25 تشک نجات

 
جهــت عملیــات نجــات از ارتفــاع 25 متــر کــه به رنــگ زرد نئــون 

می باشــد. 
 4/6x4/6 m :فضای کاری 

 2/4 m :ارتفاع باد شده 
 زمان باد شدن: 60 ثانیه 

 زمان تخلیه: 20 ثانیه 
80/5 kg :وزن کامل با کپسول هوا 

on the spot when
 there is no other way

Safty Cushions
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SP60 تشک نجات

 
ــور  جهــت عملیــات نجــات در ارتفــاع بیــش از 60 متــر )20 طبقــه( کــه بهتریــن و ســریع ترین وســیله جهــت نجــات در مناطقــی کــه امــکان مان

ــد.  ــان نباش ــودرو نردب ــه خ ــم زاوی ــکان تنظی ــا ام ــن و ی ــا در پایی ــت فضاه ــل محدودی ــه دلی ــری ب ــای 60 مت نرده بان ه
  2/5 m :2/5      ارتفاع باد شدهx8/6 m :فضای کاری 

 زمان باد شدن: 80 ثانیه      باد شدن به وسیله 2 عدد دستگاه فن
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برانکار حمل از ارتفاع

 
 ایــده آل بــرای عملیــات نجــات در معــادن و در ارتفاعــات.

ــف ــواد HDPE و ک ــه از م ــس بدن جن
مصــدوم  افتــادن  از  کــه  ای  تســمه  همــراه   EVA جنــس:   
ــد  ــای بلن ــل ه ــزی در مح ــای فل ــه ه ــد. حلق ــری می کن جلوگی
ــردن. ــد ک ــی بلن ــه راحت ــرای ب ــمه ب ــرا تس ــیدن هم ــردن و کش ک

 215cm:طول 
 63cm :عرض 
 20cm :عمق 

 15kg :وزن 
 225kg :محدودیت کاری 

Scoop Stretcher برانکار اسکوپ

مســتحکم  بســیار  و  آلومینیــوم  آلیـــاژ  از  شــده  ســاخته   
منـــاسب برای استفـــاده در مواقـــع ایجـاد صدمـــات استخوانـی 
و جراحتهــای ناشــی از تصادفــات حفاظــت از یــک بیمــار در 
وضعیت خوابیـــده و کـــاهش خطرات ثانویه سهـــولت در تنظیـم 
ــلف شامـــل3  ــای مختـ ــدازه هـ ــن در ان ــرای مصدومیـ ــاع ب ارتفـ
کمربنـــد نگه دارنـــده جهـت حفاظـــت از بیمـارقـابلیت تا شـدن 

و جمـــع شـــدن در هنگـــام جـابجایـی 
 دارای کیف 

0/3x0/55x0/9m:مخصوص حملت کامل 

براکارد مخصوص صدمات ستون فقرات 
)Back Board(

ســاخته شـــده از مــواد پلیمـــری قابــل شستشــو، قابــل   
دارای رادیولــوژی  دردســتگاه  استفـــاده 

 3 تسمه نگهدارنده - 10 سال گارانتی
 7cm 8 - ضخامــتkg 182 - وزنcm ــاع عــرض 41cm - ارتف

160kg ــت - ظرفی
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جعبه کمک هاى اولیه و احیاء - جنس جعبه 
آلومینیوم

 
ــز شــده شــامل: ساکشــن دســتی- سیلندراکســیژن -   آنادای
رگوالتوراکســیژن- بــگ تنفســی- الرنگســکوپ - پنــس مگیـــل - 

لولــه اندوتراکیـــال - ایــروی دهانــی - دستگـــاه فشــارخون 
- گوشـــی - دماسنـــج - چکــش معاینــه - چـــراغ قــوه - زبان گیر 
- سرنگ - آنژیوکت - ست ســـرم - رگ بنـــد - ملزومـــات جراحـی 
کمــک هـــای اولیـــه - انگشــتربر - بانــد کشــی - دســتکش 

اســتریل - چســب زخــم و غیــره
 7kg :وزن بدون تجهیزات 

5/11 kg :تجهیزات 

کوله پشتی کمک هاى اولیه

 
ــور  ــیژن- رگوالت ــیلندر اکس ــتی- س ــن دس ــات: ساکش  محتوی
لولــه   - مگیــل  پنــس  تنفسی-ســرنگ-  بــگ  اکســیژن- 
اندوتراکیـــال - ایــروی دهانــی- دستگـــاه فشــار خــون - گوشـــی 
- دماســنج - چکــش معـــاینه - چـــراغ قــوه قلمــی - زبــان گیـــر - 
الرنگسکـــوپ - بانــد کشــی- ســت ســرم - رگ بنـــد - ملزومـــات 
جراحـــی کمک هـــای اولیه - انگشتربـــر - آنژیوکت - دســتکش 

اســتریل - چســب زخــم و ســایر لــوازم امــداد و احیــاء پزشــکی
 وزن بدون تجهیزات: 5/1کیلو گرم 

6 lit :تجهیزات 

کیت تنفس مصنوعی

 
 جهت رساندن اکسیژن به مسدوم و ایجاد تنفس

 جنس کپسول : آلومینیوم
2 lit :ظرفیت 

امداد پزشکی
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پتوى نجات آلومینیومیت

 
 پتــوی نجــات بــه عنــوان عایــق ســرما و گرمــا بــه کار مــی رود و 
ــو بســیار  ــن پت ــرای جلوگیــری از شــوک اســتفاده می شــود. ای ب
ــه دور مصــدوم قــرار  ــو را ب ــوان پت ــه راحتــی می ت ــوده و ب ــازک ب ن

داد.
 0/55kg :وزن 

150x215cm:ابعاد 

پتوى مقاوم در برابر شعله
 

 ســاخته شــده از یــک پارچــه رزیــن شــده فایبــر. ایــن پتومقــاوم 
در برابــر حــرارت آتــش می باشــد کــه در یــک کیــف شــفاف 
ــار  ــود. چه ــداری می ش ــتیک نگه ــواد پالس ــده از م ــاخته ش س
گوشــه پتــو محلــی بــرای قــرار گرفتــن دســت دارد کــه بــه راحتــی 

ــت. ــت گرف ــا دو دس ــو را ب ــوان پت می ت
2x1m :ابعاد 

2400gr :وزن 
 1600mm :عرض 

2/4mm :ضخامت 
 دمــای کاربــردی: 500 درجــه ســانتی گــراد - ســاخت ایتالیــا 

EN دارای اســتاندارد

برانکارد تاشو

 
 185cm :طول در حالت باز 

 100cm :طول در حالت بسته 
 58cm :عرض 

 دارای کیف حمل
6kg :وزن 

 130kg :ظرفیت کاری 

امداد پزشکی
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قایق امدادى

 
 طراحــی خــاص جهــت عملیــات امــداد و نجــات در ســدها و 

ــای آزاد  آب ه
 ظرفیــت: 6 الــی 8 نفــر - قــدرت موتــور پیشــنهادی 2/5-3 

اســب بخار
 دارای مقاومت باال در برابر پارگی

چراغ قوه

 Anti Shock مجهـز بـه سیستـم ،ABS-Anti Slip :جنـس بدنـه 
در بدنــه، جنـــس لنــز از پلــی کربنــات به قطــر45mm، حداکثـــر 
زمــان نوردهی250دقیقــه بــا نـــور متمرکــز قابـــل اســتفاده بــا 4 

یــا 8 باطــری 10 ولــت، حداکثــر 
 عمــق قابــل اســتفاده 100 متــر طــول چــراغ 150mm و قطــر 

35 mm آن
 وزن چراغ در آب: 180 گرم 

Xenon-Bulb 6 از نوعw المپ با قـدرت 

حلقه پالستیکی نجات

 بــرای امــداد در دریـــا مــورد استفـــاده قــرار می گیـــرد. ســاخته 
شــده از پالستیـــک محکــم بــا طنـــاب جانبــی قــوی، قطــر 

145N 45 و شــناورcm 70 و قطــر داخلــیcm بیرونــی
 3kg :وزن 

 رنگ سفید یا نارنجی

BALTC جلیقه نجات

ــورت  ــه صـ ــه ب ــانی ک ــرای کس ــتاندارد EN395 بـ ــق اس  طبـ
ــی  ــه سختـ ــه ب ــانی ک ــد و کسـ ــا کار می کنن ــرفه ای در دریـ حـ
می تواننــد خود را شنـــاور روی سطـــح آب نگه دارنـــد. مخصوص 
آب هــای متالطـــم، رودخانــه و دریــا. جنــس الیــه رویــی از مــواد 
مخصــوص کامــال ضــد آب و مــواد داخلــی از فــوم بســیار ســبک 

مخصــوص. 
 دارای کمربند قابل تنظیم

امداد در آب
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جلیقه غواصی

 
DENIER 1000 با PU الیه خارجی از جنس 

DENIER 1000 با PU+CORDURA الیه داخلی 
HOLDERS دارای - DUMP-VALVE مجهز به سه شیر 

ــه ای  ــی حرف ــت غواص ــتم ANTI SHOCK جه ــه سیس ــز ب  مجه
ــداد ــات ام وعملی

 دارای 2 جیــب جهــت قــرار گیــری وزنــه - دارای سیســتم 
ــه ــریع وزن ــازی س آزاد س

EN/CE دارای دستگیره حمل مطابق استاندارد 

کپسول هواى غواصی

 STEEL بدنه اصلی سیلندر از جنس 
 دارای روکش روی به ضخامت 90 میکرون

 دارای 5 الیه PRIMER - دارای 3 الیه اوریتون 
 استفاده از آلیاژ خاص کروم، برنز و سرب در فلکه سیلندر 
EC طبق استاندارد WET ON WET سیستم رنگ سیلندر 

 ظرفیت تانک 6-12-15-18 لیتر 
 قابل ارائه به صورت تک و دو شیر

EN/CE مطابق استاندارد 

دستکش غواصی

و  شــصت  دســتکش  کــف  در   SUPERTEX روکــش  دارای   
اول  انگشــت 

 3/5mm ضخامت دستکش 
EN/CE مطابق استاندارد 

چکمه غواصی

6mm :ضخامت 
 FIRE DRY :جنس الیه داخلی 

 دارای کفه مقاوم در مقابل 
 ســایش، کامــال مناســب بــا آناتومی پــادارای زیــپ و کفــی 

ــدار  ــتیک آج الس
 وزن: سبک 

 5/6mm :ضخامت 
0/7kg :وزن 

EN/CE مطابق با استاندارد 
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ست غواصی رگوالتور هوا

 
 مجهز به سیستم کنترل اتوماتیک هوای خروجی 

 دبی خروجی 1900Lit/min در فشار 20 بار
خروجــی یــک  و   )LOW PRESSURE( خروجــی   4 دارای   

)HI PRESSURE(
 طراحــی منحصــر بــه فــرد جهــت عملیــات در آبهــای ســرد آزاد 

و ســدها تــا دمــای 10- 
 EN/CE مطابق استاندارد 

 قابلیت استفاده در آبهای سرد

لباس غواصی

 دارای سیستم AQUSTOP در آرنج و زانو 
 دو تکه به همراه کاله در خود لباس

ــاس  ــرش لب ــرد - ب ــای س ــت آبه ــاس 5mm جه ــت لب  ضخام
متناســب بــا آناتومی بــدن

 )FULL - FREEDOM(شکل پذیری باال 
 دارای زیپ استاندارد، طراحی شده در جلوی 
 لباس جهت سهولت در عملیات امداد و نجات

 دارای محافط آرنج و زانو

عمق سنج، فشار سنج و قطب نماى غواصی

SPIRAL دارای مکانیزم 
80cm طول شیلنگ 

 دارای صفحه شب نما از جنس پلی کربنات
70 m قابل استفاده تا فشار 400 بار و عمق 

ABS HI-RESISTANCE جنس عقربه ها 
OIL - DIPPED دارای سیستم 

 جهت استفاده در عمق 
EN-CE مطابق استانارد 

شــامل دو درجــه عقربــه ای نشــان دهنــده فشــار و عمــق و یــک 
قطــب نمــا

 دارای صفحه واضح در عمق آب

Diving Knife چاقو

 تیغــه اســتنلس اســتیل مقــاوم در برابــر خورندگــی آب شــور و 
دارای قــاب مخصــوص غواصــی 

EN/CE مطابق با استاندارد 

امداد در آب
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REEL قرقره

 قرقــره بــا 50 متــر طنــاب نایلــون بــا ترمــز اتوماتیــک مناســب 
جهــت عملیــات جســتجو و نجــات

EN/CE مطابق با استاندارد 

کیف حمل لوازم مخصوص

 سایز: 35x28x75 سانتیمتر 
 73 lit  :ظرفیت 

 مجهز به دو جیب مخصوص برای فین
 دارای 3 نوار شبرنگ و پد مخصوص 

DENIER1680 با PVC :جنس کیف 
EN/CE مطابق با استاندارد 

MANTA کفش غواصی فین

 
 طراحی شده جهت غواصی طوالنی

ــه سیســتم PUSH LOCK جهــت عملیــات ســرعتی و   مجهــز ب
امــداد طراحــی ســطح خارجــیFLEX DYNAMIC جهــت کاهــش 

 نیروی DEAD CENTER و فشار منفی پشت فین 
ــت  ــواد RANDOM FLEX و CRISTAL FLES جه ــتفاده از م  اس

افرایــش مقاومــت فیــن
عاجهــای  دارای  آناتومی پــا  بــا  مطابــق  شــده  طراحــی   

لغزندگــی  از  جلوگیــری  جهــت  فیــن  کــف  در  مخصــوص 
EN/CE مطابق با استاندارد 

Under Water Goggles عینک غواصی

 دارای دید وسیع جهت عملیات امداد در سدها 
 )ANTI FOG( مجهز به سیستم 

 ضد بخار 
 TEMPERED GLASS لنزها از جنس 

 ANTI ــت ــک دارای خاصی ــده در عین ــتفاده ش ــیلیکون اس  س
 ALLERGIC

 صفحه شفاف و سبک 
EN/CE مطابق با استاندارد 

SNORKEL لوله هوا

 
 لوله هوا جهت اتصال و محکم شدن به ماسک 

EN/CE مطابق با استاندارد 

امداد در آب
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(ELEMAX)HONDA ژنراتور برق

 
 بــرای تولیــد و تامیــن بــرق روشــنایی پرژکتــور هــا و ابــزار هــای 

برقــی موجــود در خــودرو نجــات بــکار مــی رود.
 - 60HZ  11500 - فرکانــس اســمیSHTمشــخصات فنی:مــدل

 10KVA ــدرت ــی - ق ــتارت الکتریک اس
3 فاز - هوندا ساخت ژاپن - ولتاژ380/220

HONDA ژنراتور پرتابل

 
  1/5KVA - 220V :توان خروجی 

12V/8A : DC خروجی 
2/8HP :حداکثر قدرت موتور 

20 kg :وزن 

کابل سیار فشار قوى

ــا دســتگیره   جنــس قرقــره: پالســتیک مخصــوص و ســبک ب
حمــل

ــر-  ــت - 16 آمپ ــاژ 400 ول ــوم - ولت ــه از آلومینی ــس: پای  جن
ــر ــل30 مت ــول کاب ط

ــای  ــاال - پریزه ــری ب ــاف پذی ــا انعط ــل ب ــراه کاب ــاخه هم دو ش
درپــوش دار 

 کابل: 5×5/2

قیچی کابل بر

 دارای استاندارد اروپا



113 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت

 کابل سیار 220 ولت

 
 جنــس قرقــره: آلومینیــوم نــوع اتصــال کاکتــوری )اتصــال از 

مرکــز (
 طول کابل: 50 متر 

1/5mm 2×2 :نوع کابل 

فلز یاب

 جهــت شناســایی مســیر لولــه هــای آب، گاز و غیــره - حداکثــر 
عمــق شناســایی 6 متر

 دارای سیستم شناسایی بصورت امواج صوتی می باشد.

دستگاه اتصال زمین

ــت  ــوی - موق ــار ق ــبکه فش ــرو - ش ــال نی ــن انتق ــال زمی  اتص
ــت  ــو ول ــت کیل ــی بیس ــوط هوای خط

نور افکن پر تابل

 دارای ســه پایــه تلســکوپی قابــل تنظیــم ارتفــاع - جنــس لولــه 
از گالوانیــزه گــرم - 3 عــدد 

 پرژکتور 500 تا 1000 وات 
 دارای استاندارد اروپا
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 جهت استفاده 4 مصرف کننده - پریز ها دارای در پوش 

 جنس بدنه PVC و عایق 
 دارای یک کابل

 16 آمپر 
 250v ولتاژ 

چراغ قوه دستی

 شدت نور باال با شعاع زیاد برای مشاهده 
 جنس بدنه آلومینیوم آنادایز شده از داخل و بیرون 

 مقاوم در برابر آب و ضربه 
 تعداد باطری 3 عدد 

 مارک MAGE-LITE ساخت آمریکا 

چراغ قوه دستی شارژى بزرگ

 چراغ قوه قابل شارژ 220 ولت 
 تامین کننده نیروی برق از جنس باطری نیکل کادمیوم 

 المپ 20 ولت 
 قابلیت کنترل نور خارج شده 

 منعکس کننده نور 
با کانون کنترل - چراغ قوه دارای یک باتری قابل شارژ 

 230v با دو شاخه 

چراغ قوه ضد انفجار 

 مخصوص عملیات در محیط های گازی 
)ZONES 1 AND 2 GAS GROUPS IIA, IIB, IIC(

ــا IP67، دارای 2  ــاعت، ب ــی 12 س ــش از 10 ال ــی بی ــا کارای  ب
1/5 vــری باط

 دارای استاندارد اروپا
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تجهیزات هیدرولیک لوکاس با استاندارد جدید
STREAM LINE

 
 تکنولـــوژی جدیــد اســتفاده شــده در سیســتم تجهیــزات 
ــه  ــه ب ــد ک ــام STREAMLINE می باش ــا ن ــوکاس ب ــک لـ هیدرولی
جــای اســتفاده از دو کوپلینگ، از یک کـــوپلینگ جهت اتصـــال 
دو شیلنگ استفـــاده می شود که ایـــن حـــالت دارای استحکـــام 
باال و معـــایب دو شــیلنگ داخـــل یکدیگرکـــه در سیســتم هـــای 
مشـــابه استفـــاده شــده را نیـــز نــدارد. در ایـــن تکنولو ــژی هـــر 
دو شــیلنگ هیدرولیـــک ورودی و خروجـــی بــه یــک کـــوپلینگ 

متصـــل می شـــوند .
ــتن  ــا داش ــا ب ــوپلینگ ه ــریع کـ ــال س ــان، اتصـ ــاده آس استفـ
دســتکش عملیاتــی بــه راحتـــی امکـــان پذیــر می باشــد. قابلیت 
جـــدا کــردن اتصــال در حالــت کار و فشـــار بــاال در ایـــن سیســتم 
می تــوان کـــوپلینگ هــا بــدون نیــاز بــه قطــع فشــار ازهــم جــدا 
ــوب  ــتم محس ــن سیس ــزرگ در ای ــاز ب ــک امتی ــن ی ــه ای ــرد ک ک
می شــود. قابلیــت تعـــویض از دو کوپلینــگ بــه تــک کـــوپلینگ 
بــه راحتــی و بــدون نیـــاز بــه تخصــص خـــاص. قابلیــت اســتفاده 
ــش  ــت - چرخ ــار قابلی ــش فش ــدون کاه ــیلنگ ب ــر ش ــا 50 مت ت

ــه. ــا 360 درج ــیلنگ ت ش
شــیلنگ فشـــار دارای فلـــورسنت که در تاریکی به راحتی قابـــل 

تشــخیص می باشــد.
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SP 510 بازکننده

ــرای  ــاده، بـ ــوق العـ ــروی فـ ــرد SPREADER دارای نیـ  عملکـ
عملیـــات نجـــات و مخصــوص کـــارهای ســنگین طراحــی شــده 
اســت کــه یکــی از قویتریــن ابزارهــا درکـــالس خــود می باشــد. 
بازکــردن درب هایــی کــه تغییــر حالــت در ســاختار فیزیکــی فلــز 
ــای  ــه آدم رو دردیواره ــردن دریچ ــت ک ــده و درس ــاد ش آن ایجـ
ــیله  ــه وس ــکل داده ب ــر ش ــای تغیی ــی ه ــیدن شاس ــی کش آهن
هوایــی،  آهــن،  راه  نظیــر  ســوانحی  در  زنجیرکــه  ســت های 

ــرد. ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــوادث طبیع ــی و ح دریای
 230kn :نیروی بازکنندگی 

 800mm :میزان بازکنندگی 
 665mm :میزان کشش 

 58kn :نیروی کشش 
 24/4 kg :وزن 

 ساخت لوکاس آلمان

HTS 90 مدل LUKAS در باز کن

 
ــردن  ــاز ک ــرای ب ــتی ب ــپ دس ــا پم ــن ب ــاز ک ــل در ب ــت کام  س

انــواع درب هــا موثــر می باشــد.
 مشخصات کاربردی

شکســتن قفــل یــا بازکــردن درب هــای حفاظتــی- آتــش ســوزی 
ــاری،  ــای تج ــاختمان ه ــا س ــا و ی ــل ه ــای هت ــاختمان ه در س

ــات  تصادف
 90kn :نیروی بازکنندگی 

 100mm :کورس 
12/8 kg :وزن 

 ساخت لوکاس آلمان

 SP 310 بازکننده

 قویتریـــن و ســبک تریــن ابــزار در این کـــالس اســت. مناســب 
بــرای نجـــات در حــوادث جــاده ای و ساختمـــانی، حرکــت دادن 
و بــاال بــردن شـــاسی هــا، بــاز کـــردن دربهــا کــه تغییــر فــرم داده 
و ســاختار فلــزی آنهــا تغییــر پیــدا کــرده، ســاختن دریچه هایــی 
کشــیدن  انســان ها،  نجــات  بــرای  فلـــزی  دیوارهـــای  در 

ــده ــل داده ش ــر شکـ ــی های تغیی شاس
 256kn :نیروی بازکنندگی 

 720mm :میزان بـازکنندگی 
 622mm :میزان کشش 

 51kn :نیروی کشش 
  19/6 kg:وزن 

 ساخت لوکاس آلمان
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S 120 کاتر پدال بر

 
ــه در  ــان ک ــز و فرم ــای گاز، کالج، ترم ــدال ه ــدن پ ــوص بری  مخصـ
تصـــادفات جــاده ای پــای راننــده زیــر پــدال هــا و فرمــان قــرار گرفتــه 

ــت. اس
 مخصـوص کـار در فضاهای محدود 

 دارای قـدرت بسیار باال و وزن کم 
 سهولت و سرعت باال در کار

 ساخت لوکاس آلمان
183kn :قدرت برش 

 52mm :تیغه باز 
22mm :قطر برش 

4/4 Kg :وزن 

S 311 کاتر

 
 ابزاربرش با تیغه های عریض و پهن باعملکرد باال
 طراحی شده برای عملیات نجات طوالنی مدت 

 14Kgنیروی برش باال، با کمترین وزن برابر 
ــوادث  ــه ح ــات از جمل ــات نج ــردی: عملی ــات کارب  مشخصـ
جــاده ای یــا راه آهــن، حـــوادث هوایـــی، دریایـــی - بریــدن 
قطعــات اتومبیــل، لولــه هــا، پروفیــل آهــن، حــوادث طبیعــی و 

آوارســاختمانی   و غیــره
 422kn:نیروی برش 

150mm :تیغه باز 
 33mm :قطر برش 

 13/9 kg :وزن 
 ساخت لوکاس آلمان

کاتر S 330 با عملکرد باال داراى استانداردهاى
DIN-PREN-NFS-NFPA

 
ــای  ــا تیغه ه ــد LUKAS ب ــی جدی ــا طراح ــاال ب ــرد ب ــا عملک ــر ب  کات

گیـره دار 
.15Kg ظرفیت برش بسیـار باال و حداقل وزن کمتر از 

 دارای وزن کم 
مــدت  طوالنـــی  نجــات  عملیــات  بـــرای  شــده  طراحــی   
)جــاده ای، راه آهــن، حــوادث هوایــی، دریایـــی، طبیعــی و آوار 
ســاختمانی، بریــدن میلــه  هــای تقویــت درب ماشیـــن، بریــدن 

ــه کامیون (  بدنـ
 درست کردن دریچه های آدم رو در دیواره های فلزی

     510kn :نیروی برش 
 225mm :کورس تیغه باز 

     33mm :قطر برش 
     14/6 kg :وزن 
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S700E کاتر مدل

 
 قدرت برش: تا قطر 89 میلیمتر

LUKAS eDRALIC ابزار امداد و نجات

 
ــده  ــاخته ش ــی و س ــات طراح ــداد و نج ــزار ام ــد اب ــل جدی  نس
ــری شــارژی یــا  ــت باط ــه در دو حال ــان ک ــط لــوکاس آلم توس
برقــی مســتقل عمــل می نمایــد بــا همــان قــدرت و کارایــی 

ــا  ابزاره
 در سطوح باال

SP300E باز کننده مدل

 
 قدرت باز کنندگی: 112kn به میزان 605 میلیمتر

R411E جک مدل

 
 قدرت بلند کردن: 103kn به میزان 900 میلیمتر

ــیلنگ  ــپ و ش ــور پم ــه موت ــازی ب ــر نی ــتم دیگ ــن سیس  در ای
ــرق  ــوان از ب ــری می ت ــارژ باط ــام ش ــورت اتم ــد و در ص نمی باش

ــرد.  ــتفاده ک ــات اس ــه عملی ــت ادام ــهری جه ش
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قیچی هاى هیدرولیک

قدرتمندترین و جدیدترین کاتر با نیروی باطری و برق
با باالترین نوع تکنولوژی مزایا
 10٪ سبک تر از مدل قبلی

 طراحی دسته جدید با باالترین میزان کارایی
 کارایی بسیار باال به واسطه باطری بسیار قوی

 باالتریــن کیفیــت در طراحــی و نــوع جنــس تیغه هــا مناســب 
جهــت نســل های آینــده خــودرو 

 حمل و نقل سریع و آسان به وسیله کمربند دستگاه
 عملیات نجات بدون نیاز به منبع تامین نیرو و شلنگ

192mm :میزان باز شدن تیغه 
 وزن: 22 کیلوگرم

 :NFPA مطابق طبقه بندی استاندارد 
H:EN مطابق طبقه بندی استاندارد 

IP54 :مقاومت در برابر آب 

P65O4G موتور پمپ

تامین چهار منبع قدرت جهت چهار دستگاه همزان

مزایا
 عملیات با چهار ابزار به طور همزان با تمام قدرت

 با موتور توربو جهت سرعت مضاعف
 تمام شیرها در جلو و قابل دسترسی

 مخزن شفاف و قابل رویت در عملیات
 موتور 4 زمانه

 اتصال 4 دستگاه هم زمان
5/1kw :قدرت موتور 

 فشار عملیات: 700 بار
4/8Lit :میزان روغن 

49 kg :وزن 
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LUKAS STREAMLINE شیلنگ 10 مترى

 
 دو سر با اتصال کوپلینگ سریع

 ساخت لوکاس آلمان

LRS 120 پایه حمایت کننده جک

 
 پایــه حمایــت کننــده ایــن جــک وظیفــه پایــدار نگــه داشــتن 

جــک هــا در فضــا هــای چهــار چــوب خــودرو را دارد 
 4/9kg :وزن 

 ساخت لوکاس آلمان

DHR 20 هوزریل دو قلوى 20 مترى

 
 کاربـــرد هوزریـــل دو قلــو بــرای انتقــال نیــرو - قابلیــت نصب بر 
روی وســیله نقلیــه، در مواقعـــی کــه ابزارهــا بــر داشــته می شــود 

و قرقــره بــه دنبالــه آن هــا بــاز می شــود
 طراحــی شــده بــرای انــواع پمــپ هــا و تجهیــزات هیدرولیــک 

لــوکاس
 20X2 :طول شلنگ 

 34kg :وزن 
 ساخت لوکاس آلمان

LH2/1, 8-63DIN پمپ دستی

 
4Lit :ظرفیت روغن 

11kg :وزن 
760x130x203 mm :ابعاد 

LUKAS قابل استفاده جهت تمام ابزارهای 
 مناســب جهــت اســتفاده در مناطقــی کــه احتمــال گازهــای 

قابــل اشــتعال وجــود دارد. 
 ساخت لوکاس آلمان
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R410 جک تلسکوپی مدل

 
 مشخصات کاربردی

حــوادث جــاده ای، راه آهــن، هوایــی، حــوادث دریایــی، نجــات 
ساختمـــان، حرکــت دادن شاســـی هــا، بلندکــردن بار، ســاختن 

دریچــه هــای آدم رو و پایــدار
 300mm :میزان کورس 

 137kn :نیروی بلند کردن 
 450mm :کورس اولیه 
 750mm :کورس ثانویه 

   12/5 kg :وزن 
 ساخت لوکاس آلمان

R412 جک تلسکوپی مدل

 
 ظرفیت باال بردن24 تن

ــرای  ــاده آن بـ ــرد و استفـ ــرین عملک ــرای بیشتـ ــک بـ ــن ج  ای
خودروهایــی بــا تکنولــوژی بــاال در بدنــه اختصــاص داده شــده 
اســت و جــزء پرقدرتریــن جــک تلســکوپی بــا وزن کــم می باشــد.
 ایــن جــک بــرای حوادثــی چــون جــاده ای، راه آهــن، حــوادث 

هوایــی، حــوادث دریایــی و نجــات ســاختمانی 
 ساخت لوکاس آلمان

 500mm:میزان کورس 
   137kn :نیروی بلند کردن 

 1180mm :کورس ثانویه 
 17/4 kg:وزن 

اضافه کننده جک

 
 جهت اضافه کردن به طول جک

 250mm :طول 
 ساخت لوکاس آلمان
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eDRAULIC  باطرى هاى مخصوص تجهیزات

 
باطری هــای مخصــوص تجهیــزات eDRAULIC لــوکاس بــا 

ــا ــا رقب ــه ب ــاال در مقایس ــیار ب ــی بس کارای
 هر باطری جهت یک ساعت عملیات کامل

ــی،  ــزارآالت )قیچ ــام اب ــتفاده در تم ــت اس ــری قابلی ــک باط  ی
ــک و ...(  ــن، ج بازک

 قابلیت ماندگاری شارژ موجود در باطری بعد از شش ماه
 نشــان دهنده میــزان شــارژ موجــود روی باطــری در حیــن 

ــات  عملی
 دارای چراغ هــای LED بــا روشــنایی بــاال بــدون نیــاز بــه 

باطــری اضافــه
در  عملیــات  جهــت  باطــری  محــل  نشــان دهنده  چــراغ   

تاریکــی
ــا  ــهر ب ــرق ش ــل ب ــال کاب ــض اتص ــاال در تعوی ــل ب ــرعت عم  س

ــخص ــل مش ــک مح ــری در ی باط

ــه 12، 24، 220،  ــکان تغذی ــا ام ــری ب ــارژ باط ــات: ش  متعلق
ــت  ــری جه ــای باط ــت به ج ــی 220 ول ــدل کابل ــت مب 110 ول
باطــری  به جــای  شــهر  بــرق  مــواد  بــا  ژنراتــور  از  اســتفاده 

به  همــراه کیــف حمــل
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دستگاه چند منظوره )قیچی و فک( 
LKS31 لوکاس مدل

 
 دســتگاه ترکیبــی شــامل قیچــی و فــک و پمــپ دســتی 
ــا محدودیــت فضــا و عــدم امــکان  مخصــوص عملیــات نجــات ب
قابلیــت  شــیلنگ-  و  هیدرولیــک  پمــپ  موتــور  از  اســتفاده 

گــردش 360 درجــه قســمت فــک هــای ابــزار.
قابلیــت اســتفاده در عملیــات امــداد و نجــات در ارتفــاع و بــاالی 
ــردن و  ــاز ک ــور / ب ــل و آسانس ــات در تون ــات نج ــان / عملی نردب
ــی /  ــکلت های صنعت ــا و اس ــاختار درب ه ــرم دادن س ــر ف تغیی

بریــدن اســکلت هــای فلــزی و ورق هــای فــوالدی
 204kn:نیروی برش 

22mm :قطر برش فوالد 
 182mm :میزان باز شدن تیغه های برش 

136mm :قطعه باز کنندگی 
 256mm :میزان باز شدن فک های باز کننده 

 833x170x150 :اندازه 
10/9 kg:وزن 
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RS1 ست هیدرولیک لوکس مدل

 
ــک  ــامل ی ــه ش ــک ک ــت هیدرولی ــل از س ــه کام ــک مجموع  ی
 KSV8 یــک ســت زنجیــر - SC357 دســتگاه کامبــی تولــز مــدل

ــور پمــپ  - موت
 OG P620 مدل 

 یک حلقه شیلنگ با کوپلینگ تک اتصال5 متری
 R410 یک دستگاه جک استاندارد نجات مدل 

ــای  ــده ه ــه و نگهدارن ــا محفظ ــوم ب ــاوم آلومینی ــه مق ــک جعب  ی
مخصــوص لــوازم طراحــی شــده جهــت حمــل توســط انــواع 
خودروهــا بــدون نیــاز بــه جاســازی قابــل حمــل توســط 1 یــا 2 نفــر 

 69/6 kgوزن کامل جعبه با ابزارها 

LQS ست حمایت کننده

 
ــه  ــای واژگــون شـــده کـ ــه داشــتن خودروهـ  جهــت ثابــت نگـ

ــد.  ــی دارن ــت نامتعادلـ وضعی
ایــن ســت حمایــت کننــده LQS جهــت عملیــات نجــات و بیــرون 
آوردن سرنشــینان خــودرو اســتفاده میشــود کــه هــر لحظــه 
ــی  ــت خطرناک ــه وضعی ــود دارد ک ــودرو وج ــت خ ــال برگش احتم
را دارنـــد. به کمـــک ایـــن وسیـــله کــه قابـــل تنظیم اســت از جهت 
ــای  ــربند هـ ــط کمـ ــودرو توسـ ــردن خ ــت ک ــت ثاب ــاع و قابلیـ ارتفـ
مخصـــوص می تــوان خــودرو را در حالــت ایمــن ثابــت نگــه داشــت.

 1000kg :نیروی بلند کردن پایه 
 1000kg :نیروی کشش کمربند بیش از 

 220x210x1340 mm :ابعاد 
 34kg :وزن 
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تجهیزات سوانح ریلی )برگشت قطار به ریل(
 Rerailing Equipment

و  کــردن  بلنــد  جهــت  ریلــی  ســوانح  مخصــوص  تجهیــزات 
جابه جایــی لوکوموتیــو و واگن هــای قطــار و متــرو کــه در اثــر 
ــرروی  ــا ب ــدد آنه ــذاری مج ــده و جاگ ــارج ش ــل خ ــه از ری حادث
ریــل اصلــی می باشــد. ایــن تجهیــزات شــامل دســتگاه های 

بــا ظرفیت هــای مختلــف می باشــد.  زیــر 
 

 موتور پمپ هیدرولیک 
 میز کنترل

 جک های تلسکوپی
)DUO travercing unit( مجموعه جابه جایی عرضی 

 تجهیــزات مکانیکــی شــامل )پــل ریــل، حمــل کننــده قلطکــی، 
ــده( ــاپورت های پرکنن س
 دستگاه های کشنده
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جک هاى بادى
 LIFTING BAGS - VETTER

مطرح تریــن  از  یکــی  آلمــان،   VETTER کارخانــه  ســاخت 
ســازندگان جک هــای بــادی امــداد و نجــات و تجهیــزات انتقــال 
ــه  ــزات مقابل ــرودگاه و تجهی ــد ف ــده از بان ــارج ش ــای خ هواپیم
بــا حــوادث صنایــع شــیمیایی و تشــک های نجــات در ابعــاد 

ــف. مختل
 

موارد استفاده:
 برگرداندن خودروهای واژگون شده 

  بلنــد کــردن انــواع خــودرو )اتوبــوس، کامیــون، واگــن قطــار و 
... بــدون وارد شــدن صدمــه بــه بدنــه یــا قطعــات(

 مهارکردن چاله و گودال های موجود در محوطه عملیات
 بلند کردن اجسام غرق شده در آب

 بلند کردن اجسام در سطوح نرم )شنی و برفی(
 نجات افراد محبوس شده در فضاهای آوار و زلزله

 ظرفیت مدل V1: 1تن
 ظرفیت مدل V102: 1تن

ــا  ــا ب ــری در دنی ــدرت باالب ــن ق ــار )باالتری ــار کاری: 12 ب  فش
ــی( ــدی کارآی ــش 50درص افزای

 VETTER فــرد  بــه  منحصــر   S.Tec12 bar جدیــد  تکنولــوژی 
دنیــا  در  بی رقیــب 
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Sealing BAG ست نشت گیر

 
 جهــت جلوگیـــری از نشــتی مایعـــات در حـــوادث از جملــه 
تصادفـــات جــاده ای نشتـــی مخـــازن تانکرهــای ســوخت و مــواد 
ــی  ــات صنعت ــای تاسیسـ ــتی لوله ه ــیدی نش ــکه ها و اس سمی بش
ــه کمــک  و کارخانجــات خطــوط انتقــال مــواد نفتــی و اســیدی ب
ایــن لــوازم می تــوان بــا حداکثــر ســرعت جلــوی نشــتی مایعــات را 

ــه حــوادث از قبیــل  ــروز هــر گون ــا از ب گرفــت ت
انفجــار و یــا پخــش شــدن مواد ســمی جلوگیری شــود. ســت هـــای 
نشــت گیــر Vetter ســاخت آلمــان جهــت اســتفاده هــای مختلــف 
ــد  ــه خواه ــاب و ارائ ــات انتخ ــوع عملی ــه ن ــا ب ــه بن ــده ک ساخته ش

شــد.
جهــت اطاالعات فنــی بــه ســایت اینترنتــی wwe.vetter.de مراجعه 
و بــا قســمت فــروش شــرکت ســنگین کـــار صنعــت تمــاس حاصــل 
ــط  ــادی و توس ــورت ب ــر بص ــت گی ــتم نش ــرد سیس ــد. عملکـ نمای

کپســـول هـــوا یــا تلمبــه بــاد می باشــد.
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لباس شیمیایی

 
ــق  ــی مطاب ــوده شیمیایـ ــای آل ــط هـ ــار در محی ــوص کـ  مخص
استـــاندارد EN، ایــن لبـــاس ســاخته شــده بــه وســیله الیــه هــای 
TYVERمانــع در برابــر مــواد شــیمیایی اســت وزن آن خیلــی 
ســبک در حالــی کــه قوی و ســفت و محکـــم اســت. ایـــن لبـــاس 
ــرده و  ــت ک ــیمیایی محافظ ــواد ش ــید و م ــل اس ــرد را در مقابـ ف

رنــگ آن نارنجــی می باشــد.

لباس غیر قابل نفوذ

 
ــا  ــای ب ــط ه ــات در محی ــوص عملیـ ــاس مخص ــوع لبـ ــن ن  ای
ــن  ــد. ای ــاز می باش ــای یونس ــمی و پرتوهـ ــازهای س ــودگی گـ آلـ
لبـــاس دارای دستـــکش اســت و کامال غیـــر قابل نفوذ میباشــد. 
در زیرلبــاس، محلــی جهــت دستـــگاه تنفســی تعبیــه شـــده کـــه 
در ایـــن حالـــت دســتگاه تنفســی نیــز ازمحیــط آلــوده مصــون 

می باشــد.

لباس عملیاتی یکسره

 
 ایــن نــوع لبـــاس مخصــوص عملیـــات نجــات می باشــد، 
ــا شبرنـــگ در نقــاط مختلــف )آســتین هــا،  ــراه ب یکســره و همـ

بدنــه و پاهــا( و مقــاوم در برابــر آب اســت.
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ست لباس عملیاتی 
)مخصوص عملیات آتش نشانی و نجات( 

طراحــی شــده جهــت عملیــات نجــات و آتــش نشــانی مقــاوم در 
 EN469 برابــر حریــق ضــد آب و ضــد بــاد مطابــق بــا اســتاندارد اروپــا

Z2, Y2, xr1, xf1 ــات ــطوح عملی ــی در س - دارای کارای

مشخصات کاپشن
76cm :طول پشت کاپشن 

 دارای زیــپ بــا کیفیــت بــاال جهــت دسترســی بــه شــلوار و داخــل 
پشن کا

 درز کاپشــن کامــال عایــق و مطمئــن در مقابــل شــعله و رطوبــت 
ــر  ــت بهت ــوذ و مقاوم ــوع نف ــر ن ــری از ه ــت جلوگی ــد و جه می باش
 ARAMID داخــل درز از مــواد ضــد شــعله و عایــق شــده بوســیله مــواد
 زیــپ ضــد حــرارت و دســتگیره نســوز - ضربــه گیــر پشــت آرنــج 

ــو  و روی زان
 دو جیــب روی ســینه جیــب چــپ مخصــوص حمــل بــی ســیم 

تســمه نگهدارنــده میکروفــن 
 چســب جهــت الصــاق نــام مامــور در روی قســمت چپ ســینه در 

 15x3cm ابعاد 
 شــبرنگ هــای اســتاندارد و مطابــق اســتاندارد NFPA بــا عــرض  
cm  7/5 در رنــگ هــای زرد / نقــره ای / زرد دور تــا دور کمــر و 
ــو و  ــدد در جل ــود دو ع ــورت عم ــلوار و به ص ــن ش ــتین ها و پایی آس
عقــب کاپشــن - دارای چســب های  محکــم کننــده و تنــگ کننــده 

ســر آســتین هــا
ســفت  و  ضخیــم   NOMEX جنــس  از  بیرونــی  الیــه  پارچــه   
ــا مشــخصات 195gr/m2 کــه شــامل 75٪ نومکــس  مخصــوص ب
می باشــد و 23٪ از مــواد KEVLAR و 2٪ کربــن )جلوگیــری کننــده 

ــاکن(  ــیته س از الکتریس
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لباس عملیات آتش نشانی

 
ــن  ــا باالتری ــانی ب ــی آتش نش ــای عملیات ــل لباس ه ــن نس آخری
ــرم و  ــو گ ــن ،1/60 کیل ــدار وزن کاپش ــن مق ــت و کمتری مقاوم
شــلوار 1/46 کیلوگــرم در رنــگ و جنس هــای مختلــف نومکــس 
قهــوه ای  و  تیــره  ســرمه ای  رنگ هــای  در   )PBI( و   )Nomex(
ــاوم  ــتاندارد EN469 و EN1149 مق ــای اس ــی دارای تایدیه ه طالی
ــر ایجــاد الکتریســته ســاکن جهــت اســتفاده در مناطــق  در براب

خطــر 
جهــت  فــراوان  قابلیت هــای  دارای  و   Class2 جرقــه  ایجــاد 
ــات  ــا نج ــیدن و ی ــت کش ــات جه ــزارآالت نج ــالب و اب ــتن ق بس

دادن شــخص حادثه دیــده و یــا خــود امدادگــر
 دارای عالیم شبرنگ با انعکاس باال در شب و در دود 

EN496 از استاندارد Annexb مطابق استاندارد 
PBI کارایی و عملکرد باالی عملیاتی با جنس 
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کاپشن عملیاتی

 
 ایــن کـــاپشن ضــد آب و مقــاوم در برابــر ســرما - با شــبرنگ در 

نقــاط مختلــف شــامل )آســتین، بدنــه و گــردن (

لباس نسوز آتش نشانی، درون آتش

 
 لبـاس یکسره با کـاله دوختـه شـده 
 زیپ ایمنـی جهت نجـات اظطـراری

 مکـان مخصوص بـرای دستگـاه تنفسی
 دارای کـــاله دوختــه شـــده بــا جـــای مخصــوص بـــرای کاله 

ــی  ــک تنفس ــانی و ماس ــش نش آت
 پنجــره مخصــوص دیــد بــا شیشــه ایمنــی ضـــد آتــش و حرارت 

و زیــپ کمــک رســانی اظطــراری بــه آتش نشــان 
ــا  ــاس ب ــس لب ــا جن ــق ب ــه ای مطاب ــن الی ــه ای چندی  رو چکم

ــا 300 درجــه ــا کــف نســوز و مقــاوم ت ــه کمکــی پوشــش ب زبان
 دوخته شده با سیم های نسوز
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 مطابــق اســتاندارد اروپــا EN569 مناســب بــرای تمامی عملیات 
آتــش نشــانی و امــداد و نجــات - مقــاوم در برابــر حــرارت و ضــد 
ــوع  ــر ن ــا ه ــات ب ــهولت در عملی ــت س ــاال جه ــاف ب ــا انعط آب ب

لــوازم 
 دارای ضربه گیر در پشت و روی انگشت ها 

 دارای قالب جهت اتصال به لباس

دستکش ضد برش

 
 )N.B.R( ــه ــا روی ــباف ب ــه کش ــام پنب ــه ای تم ــتکش پارچ  دس

ــپ  ــل گری ــی نیتری ــتیک مصنوع پالس
ــر  ــی در براب ــا الســتیک معمول ــل 360 کــه در مقایســه ب  نیتری
ــای  ــه ه ــر لب ــاوم در براب ــت و مق ــر اس ــر مقاومت ــی 10 براب سایش
تیــز، مقــاوم در برابــر بــرش و ســوراخ شــدن و ضــد لغــزش و ســر 

خــورن

دستکش عایق برق

 
 ساخته شده از الستیک مخصوص 

 مقاوم در برابر جریان الکتریسیته تا 10000 ولت
 40gr :وزن 

دستکش طبی

 
 دســتکش الســتیکی اســتریل یــک بــار مصــرف، ســایز بــزرگ، 

)داخــل جعبــه صــد تایــی( 

دستکش نسوز

 
 659EN مطابق استاندارد 

ــاوم در  ــش و مق ــرای آت ــوم ب ــش آلومینی ــا روک ــده ب ــاخته ش  س
ــرارت  ــر ح براب

  34gr :وزن 
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کاله آتش نشانی

 
ــظ  ــر گالس - دارای محاف ــت و فایب ــده از کامپوزی ــاخته ش  س

تمــام ســر و صــورت و گــردن 
ــانتی  ــه س ــا 1000 درج ــع ت ــعله و تشعش ــر ش ــاوم در براب  مق

ــراد  گ
1/350 gr دارای وزن سبک 

ــوص -  ــوه مخص ــراغ ق ــل چ ــات از قبی ــب متعلق ــت نص  قابلی
ــش  ــا روک ــن ب ــر کرب ــس فیب ــردن از جن ــت گ ــوز پش ــظ نس محاف

ــوم  آلومینی
 مقــاوم در برابــر حــرارت تــا 250 درجــه ســانتی گــراد مطابــق 

 )EN443( اســتاندارد اروپــا
 دارای فــوم ضربــه گیــر از جنــس پلــی اورتــان جهــت جلوگیری 

ــوک و ضربه  از ش
ــا 300  ــاوم ت ــش و مق ــد خ ــار و ض ــد بخ ــورت ض ــظ ص  محاف

ــراد ــانتی گ ــه س درج

کاله مخصوص نجات

 
ــس آن از  ــت و جن ــوردی اس ــوص کوهن ــوع کاله مخص ــن ن  ای
مــواد ABS ضــد ضربــه می باشــد. از داخــل دارای مــواد ضربــه 
گیــر اســت و دارای اســتاندارد EN اســت. دارای تســمه های 
قابــل تنظیــم جهــت ثابــت شــدن بــه روی ســر امــداد گــر و 

LED ــوص ــای مخص ــراغ ه ــب چ ــت نص قابلی

کاله ایمنی

 
 رنگ: زرد 

 ساخت ایران

ــانتی  ــه س  درج

ــوص -  ــوه مخص ــراغ ق ــل چ ــات از قبی ــب متعلق ــت نص  قابلی
ــش  ــا روک ــن ب ــر کرب ــس فیب ــردن از جن ــت گ ــوز پش ــظ نس محاف

 درجــه ســانتی گــراد مطابــق 

 دارای فــوم ضربــه گیــر از جنــس پلــی اورتــان جهــت جلوگیری 
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عینک جوشکارى لبا

 
 مشــخصات:دارای شیشــه هــای مخصــوص محافــظ در برابــر 

اشــعه جــوش کاری.
 مــواد تشــکیل دهنــده :فــوم ســبز رنــگ از جنــس PVC نــرم، 
لنــز ABS مشــکی، کاور لنــز، عینــک شــفاف، دارای فیلتــر ســبز 

رنــگ     

عینک ایمنی

 
 جنــس: شیشــه از طلــق ایمنــی جهــت حفاظــت از چشــم در 
مقابــل ذرات پرتابــی و بــراده فلــزات در هنــگام کار بــا ابــزار آالت، 

بــا دســته پالســتیکی و قابــل تنظیــم

عینک آفتابی

 
 UV مقاوم در برابر پرتوهای 

 جنس: دسته از مواد پالستیکی تاشو 
 ساخت کشور آلمان 
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آالرم ایمنی فردى

 
 جهــت ایجــاد آالرم و اعــالم کمــک از طــرف امــداد گــری کــه 

در زیــر آوار یــا صحنه حـــادثه گرفتـــار گردیـــده 
 دارای ضـامن کمـری - بند گردنـی

 دارای چراغ روشنایی به صورت یک نواخت و چشمک زن
 120DB قدرت صوتی 

 باطری 1 عدد 9 ولت

ماسک تنفسی فیلتر دار تمام صورت

 
 ماســک تمـــام صــورت از جنــس الستیـــک ترمــو پالســتیک و 

 CL3
ــا  ــیلیکونی.این ماســک ه ــا س ــی و ی ــتیک طبیع  جنــس: الس
دارای لنـــزی بـــا وســعت دیـــد بسیـــار زیـــاد کـــه از جنـــس پلی 
کربنـــات بــا خصوصیـــات ضـــد خــش و مقــاوم در برابــر حالل هــا 

ســاخته شــده اســت.

دستگاه تنفسی

 
 شــش لیتــری300 بــار بــا کپســول از جنــس کامپوزیــت همراه 
بــا متعلقـــات اســتاندارد ) ســت حمـــل، رگالتــور، ماســک و.....( 

 137EN دســتگاه مطابــق بــا اســتاندارد
 136EN ماسک استاندارد 
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چکمه ایمنی Safety bootsلبا

 
ــتاندارد  ــا اس ــق ب ــی مطاب ــواد PVC صنعت ــده از م ــاخته ش  س
EN2034 بــا آســتر داخلــی از مـــواد مخصــوص بهداشــتی دارای 
ــی و  ــد لغزندگ ــواد ض ــس م ــه از جن ــف چکم ــوالدی- ک ــه ف پنج

ــیمیایی  ــواد ش م
 رنگ: زرد 

 سایز: 47-38

پوتین آتش نشانی

 
 مخصــوص عملیــات آتــش نشــانی- مطابــق بــا اســتانارد

EN/CE - عایـــق در برابــر آب و مقــاوم در برابــر لبـــه هــای تیــز- 
کــف جنــس مقـــاوم در برابــر اســید و روغــن و ضدلغزندگــی 

Fire Fithing Boot چکمه آتش نشانی

 
ــدارد ــا استانـ ــق ب ــانی مطابـ ــش نش ــات آت ــوص عملیـ  مخصـ

 EN/CE/NFPA
 عایـق الکتریسیته 

ــل -  ــتنلس استیـ ــس اس ــف از جن ــو و ک ــافظ جل  دارای محـ
ــده  ــز و برن ــای تی ــه ه ــر لبـ ــاوم در براب مقـ

 جنس: کف مقـاوم در برابر شعله 
 ضد اسید و روغـن و ضد لغزندگـی 

 دارای دستگیـره 
حمل از جنـس مـواد نسوز 

 رنگ: زرد و مشکی 
 کامال ضـد آب 

 آستـر داخلی از جنس 
 نخی و مواد بهداشتی استاندارد





140






