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مقدمه ای در مورد معرفی شرکت مهندسی سنگین کار صنعت
شــرکت مهندســی ســنگین کار صنعــت از ســال  1354بــا نــام اســتابیل واقــع در جــاده قدیــم تهــران  -کــرج بــا مدیریــت آقــای
مهنــدس ســنگینی آذر تاســیس و در زمینــه ســاخت جرثقیلهــای ســقفی و ســازههای فلــزی آغــاز بــه کار کــرد .ایــن شــرکت
از ســال 1363بــا تغییــر نــام بــه شــرکت ســنگین کار فعالیــت خــود را ادامــه داد و از ســال  1369شــروع بــه طراحــی و ســاخت
خودروهــای آتشنشــانی نمــود.
در ســال  1378بــا نــام شــرکت مهندســی ســنگینکار صنعــتبــه ســبب پیشــرفت و توســعه علمــی ،فنــی و انســانی آغازگــر
تحــوالت شــگرفی در صنعــت آتشنشــانی کشــور گردیــد .شــرکت مهندســی ســنگین کار صنعــت بــا فعالیــت در زمینــه
طراحــی ،ســاختو نصــب تجهیــزات آتشنشــانی و امــدا د و نجــات بــر روی انــواع شاســی متناســب بــا امــر آتشنشــانی
و امــداد و نجــات و اجــرای طرحهــای نویــن و بــا بهــره منــدی از تکنولــوژی روز دنیــا بــرای اولیــن بــار در ایــران موفــق بــه
ســاخت خــودرو پیشــرفته آتشنشــانی کفســاز اســتاندارد فرودگاهــی شــد .ایــن شــرکت بــا پیشــرفت و توســعه از یــک واحــد
کارگاهــی بــه ســه واحــد و بــه کارگیــری بالــغ بــر  250نفــر پرســنل بهطــور مســتقیم در زمینــه ســاخت خودروهــای آتشنشــانی
فرودگاهــی و پاالیشــگاهی ،شــهری ،تریلــر پمــپ ،خودروهــای پیشــرو امــداد و نجــات و همچنیــن پمپهــای آتشنشــانی،
ی نمــود و موجــب عــدم خــروج مبالــغ زیــادی ارز بــه خــارج از کشــور را
اشــتغالزایی نمــوده وایــن صنعــت را در کشــور بوم ـ 
فراهــم کــرده اســت .تولیــدات شــرکت مهندســی ســنگین کار صنعت از ســوی بازرســان داخلــی و خارجــی ســازمان فرودگاهی
کشــور ،وزارتهــای صنایــع ،نفــت و کشــور (ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــا) و  ...مــورد بازرســی و تاییــد قــرار گرفتــه و
ارتقــاء کیفیــت و رضایــت مشــتریان همــواره جــزء اهــداف اصلــی شــرکت میباشــد.
ایــن شــرکت اهــداف خــود را بــا اعتقــاد بــر اینکــه مــردم ایــران الیــق بهترینهــا هســتند ،پایهگــذاری نمــوده و بــا توجــه
بــه اینکــه شــرکت ســنگین کار صنعــت همــواره مشــتریمدار بــوده و ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت را حــق مشــتری خــود
میدانــد ،اســتفاده از دانــش و علــوم دانشــگاهی و تجربــه 40ســاله و ف ـنآوری روز و بــه کارگیــری آن را ســرلوحه برنامههــای
خــود قــرار داده اســت.
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اسکلت آلومینیوم سنگین کار صنعت SKS ALS
()Sangin kar Sanat Aluminum Supper Structure
شــرکت ســنگین کار صنعــت اولیــن طــراح و ســازنده پروفیلهــای
آلومینیــوم مخصــوص ســختکاری شــده جهــت ســاخت اســکلت
اتاقهــای آتشنشــانی در ایــران و ســاخت  174خــودرو آتشنشــانی و
امــداد و نجــات جهــت ســازمان آتشنشــانی تهــران بــا ایــن تکنولــوژی
و در حــال ســاخت جهــت ســایر ارگانهــا اســت.
جنــس ایــن پروفیــل از آلومینیــوم آلیــاژی ســختکاری و آنادایــز شــده و
دارای شــیارهایی مخصــوص اتصــاالت پیــچ و مهــره مخصــوص از جنــس
برنــز و استنلساســتیل ســبک و مقــاوم در برابــر پوســیدگی مﻄابــق
تکنولــوژی روز میباشــد.
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گارانتی و خدمات پس از فروش

After Sales Service
گارانتی و خدماتی پس از فروش
تنـوع تولیـدات شـرکت سـنگین کار صنعت بیـش از 1500دسـتگاه انواع خوردوهای آتشنشـانی 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
رشـتههای مختلـف و تعمیـرکاران مجـرب در اسـرع وقـت بـا ابـزارآالت تخصصـی بـا قطعـات یدکـی اورجینـال و سـرمایهگذاری مناسـب در ایـن امر
مهـم میباشـد کـه موجبـات رضایتمنـدی روزافـزون مصرفکننـدگان و افتخار این شـرکت گردیده که بیشـتر سـهم تولیـد خودروهای آتشنشـانی و
خدماترسـانی بـه هموطنـان عزیزمان گردیده اسـت.
تعمیـرات و خدمـات پـس از فـروش بـرای انـواع پمـپ و  PTOآتشنشـانی داخلـی و خارجـی و یـا ظرفیتهـای مختلـف توسـط تکنیسـینهای
آمـوزش دیـده و بـا تجربـه کاری بـا حداقـل  10الی  15سـال 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  PTOو کلیـه تجهیـزات اطفـاء حریق و لـوازم نجات انجـام میگردد.

گارانتی
تمامـی تجهیـزات سـاخته شـده توسـط شـرکت سـنگین کار صنعـت و دارای دو سـال گارانتی و ده سـال خدمات پـس از فروش میباشـد .همچنین
پمپهـای آتشنشـانی سـاخت ایـن شـرکت نیـز دارای گواهـی اسـتاندارد ملی و همچنیـن دارای پنج سـال گارانتی میباشـد.
گارانتـی و خدمـات پـس از فـروش شـامل انجـام تعمیـرات و ارایـه سـرویس در محـل شـرکتهای مصرفکننـده و یـا ارسـال قطعـات اصلـی در
کوتاهتریـن زمـان ممکـن میباشـد.
همچنیـن ایـن شـرکت دارای نماینـدگان و کارگاههـای تعمیـرات جهـت خدمـات پس از فروش در اسـتانهای فارس و خوزسـتان که بیشـترین
بعـد مسـافت از کارخانـه شـرکت سـنگین کار صنعـت و همچنیـن تراکم سـایتهای پاالیشـگاهی و پتروشـیمیها را دارا میباشـد.
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آموزش

ﮐﻼسﻫاى تﺨﺼﺼی آموزﺷی
ﺷرﮐت سﻨﮕیﻦﮐار ﺻﻨﻌت
آموزشهای عملیاتی و نحوه سرویس و نگهداری خودروهای آتشنشانی و تجهیزات
امـداد و نجـات توسـط اسـتاد آمـوزش و کارشناسـان با تجربـه در محـل کارخانههای
شـرکت سـنگین کار صنعت و یا سـایتهای شـرکت کارفرما انجام میشود.
دورههـای آمـوزش در قالـب کﻼسهـای تﺌـوری و عملیاتی صـورت میگیرد که
پـس از اتمـام دوره ،آزمـون کتبی و عملی انجام خواهد شـد و در صورت موفقیت
کاربـران در آزمونهـا در پایـان دوره گواهینامـه پایـان دوره آمـوزش ارائه میگردد.
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 میشـود.
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پراﮐﻨدگی توﻟیدات ﺷرﮐت سﻨﮕیﻦ ﮐار ﺻﻨﻌت باﻟﻎ بر  1500دستﮕاه خودروﻫاى آتﺶنشانی و امداد نجات
رنگ قرمز نشان دهنده ایستگاههای آتشنشانی شهری
رنگ آبی نشاندهنده ایستگاههای آتشنشانی پاالیشگاهی و پتروشیمی
رنگ زرد نشان دهنده ایستگاههای آتشنشانی فرودگاهی
رنگ سبز نشان دهنده ایستگاههای آتشنشانی پیشرو
رنگ مشکی نشان دهنده ایستگاههای امداد و نجات
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خودروهای آتشنشانی
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خودروآتشنشانیپیشرو

خودروهای آتشنشانی
شاسی :وانت تک کابین یا دو کابین
اسکلت اتاق تجهیزات :از پروفیل آلومینیوم یا
کربی استیل بدنه ورق آلومینیوم
جانمایــی جهــت انــواع ابــزارآالت امــداد و
نجــات هیدرولیــک و قابلیــت نصــب سیســتم
خاموشکننــده فشــار قــوی بــا موتــور بنزینــی
مشــخصات سیســتم خاموشکننــده فشــار
قــوی
مخزن آب 100 :لیتر
مخزن فوم 20 :لیتر از جنس GRP
فشار عملیاتی 40-50 :بار
ظرفیــت خروجــی 50 :الــی  100لیتــر در
دقیقــه مناســب جهــت عملیــات اطفــاء حریــق
خــودرو در جادههــا و معابــر تنــگ و باریــک ،دارای
نــازل مخصــوص بــا مصــرف آب کــم و راندمــان بــاال
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خودروآتشنشانیپیشرو

خودروهای آتشنشانی
شاسی :وانت تک کابین یا دو کابین
اســکلت اتــاق تجهیــزات :از پروفیــل آلومینیــوم
یــا کربــن اســتیل بدنــه ورق آلومینیــوم
جانمایــی جهــت ســت ابــزارآالت امــداد و
نجــات هیدرولیــک بــا قابلیــت نصــب سیســتم
خاموشکننــده فشــار قــوی بــا موتــور بنزینــی
مشــخصات سیســتم خاموشکننــده فشــار
قــوی
مخزن آب 100 :لیتر
مخزن فوم 20 :لیتر از جنس GRP
فشار عملیاتی 40-50 :بار
ظرفیــت خروجــی 50 :الــی  100لیتــر در
دقیقــه مناســب جهــت عملیــات اطفــاء حریــق
خــودرو در جادههــا و معابــر تنــگ و باریــک ،دارای
نــازل مخصــوص بــا مصــرف آب کــم و راندمــان بــاال

خودروﮐارگاهسیارپیشرو

خودرو کارگاه سیار پیشرو

شاســی :تویوتــا هایلوکــس دو دیفرانســیل
دو کابیــن
کاربــری :کارگاه کوچــک ســیار جهــت
تعمیــرات خــارج از ایســتگاه و پایــگاه
تجهیــزات :وینــچ برقــی ،مخــزن ســوخت
ضدانفجــار بههمــراه پمــپ و تجهیــزات
سوخترســانی ،میــزکار دارای پایههــا و گیــره
قابــل تنظیــم ،جرثقیلدســتی زنجیــری 250
کیلــو بههمــراه پایــه ،ژنراتــور بــرق  5کیلــو
وات ،پرژکتورهــای روشــنایی  ،LEDگیــره کار،
جعبــه ابــزار شــامل ابــزارآالت فنــی مهندســی
و الکترویکــی ،لــواز و ابــزارآالت برقــی شــامل
دریــل ،ســنگ فــرز ،اراه و ابــزارآالت الزمــه یــک
کارگاه ســیار و غیــره
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خودروآتشنشانیپیشروسبک

خودروﻫاى آتﺶنشانی

SKSFT6
شاسی :ایسوزو  6تن
ظرفیت مخزن آب 2000 - 1800 :لیتر
ظرفیت مخزن فوم 200 :لیتر
جنس مخازن :استنلساستیل  3میلیمتر
پمپ آب 1500 :لیتر در دقیقه  /فشار  10بار
مانیتور 1500 :لیتر در دقیقه
هوزریل 20 :متر شیلنگ با نازل مخصوص
اســکلت اتاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب،
از پروفیــل اســتنلس اســتیل و یــا پروفیــل
آلومینیــوم شــیار مخصــوص ( )SKS ALSو ورق
بدنــه از آلومینیــوم

SKSFT2
شاسی :وانتنیسان زامیاد
ظرفیت مخزن آب 800 - 1000 :لیتر
ظرفیت مخزن فوم 100 :لیتر
جنس مخازن :استنلساستیل  3میلیمتر
پمپ آب 1500 :لیتر در دقیقه  /فشار  10بار
مانیتور 1500 :لیتر در دقیقه
هوزریل 30 :متر شیلنگ با نازل مخصوص
اسکلت اتاقها جهت مناطق مرطوب ،از پروفیل استنلس استیل و یا پروفیل آلومینیوم شیار مخصوص ( )SKS ALSو ورق بدنه از آلومینیوم
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SKSFT5
شاسی :ایسوزو  5تن
ظرفیت مخزن آب 1700 - 1500 :لیتر
ظرفیت مخزن فوم 150 :لیتر
جنس مخازن :استنلساستیل  3میلیمتر
پمپ آب 1500 :لیتر در دقیقه  /فشار ده بار
مانیتور 1500 :لیتر در دقیقه
هوزریل 30 :متر شیلنگ با نازل مخصوص
اســکلت اتاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب،
از پروفیــل اســتنلس اســتیل و یــا پروفیــل
آلومینیــوم شــیار مخصــوص ()SKS ALSو ورق
بدنــه از آلومینیــوم

SKSFT13
شاسی :بنز  13تن
ظرفیت مخزن آب 2500 :لیتر
ظرفیت مخزن فوم 250 :لیتر
جنس مخازن :استنلساستیل  3میلیمتر
پمپ آب 3000 :لیتر در دقیقه  /فشار  10بار
مانیتور 3000 :لیتر در دقیقه
هوزریل :فشار قوی 40بار  250لیتر در دقیقه
اسکلت اتاقها جهت مناطق مرطوب ،از پروفیل استنلس استیل و یا پروفیل آلومینیوم شیار مخصوص ( )SKS ALSو ورق بدنه از آلومینیوم
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خودرو آتشنشانی سبک ایویکو دیلی

خودروهای آتشنشانی

SKSFT7
شاسی :ایویکو دیلی یورو4
ظرفیت 7 :تن
قدرت موتور 146 :اسببخار
ظرفیت مخزن آب 1500 :لیتر ،محل استقرار در وسط
جنس مخزنGRP :
ظرفیت پمپ 1500 :لیتر در دقیقه /فشار  10بار دارای  2خروجی  2/5و یک خروجی فشار قوی  40بار هوزریل یک اینچ
جنس پمپ :آلومینیوم آلیاژی
اسکلت :پروفیل آلومینیوم آلیاژی مخصوص (SKS ALS (Sangin kar Sanat Aluminum Supper Structure
و اتصاالت پیچ و مهره با قابلیت تنظیم ارتفاع طبقات و همچنین سبک و مقاوم در برابر پوسیدگی
ورق بدنه :آلومینیوم
رنگ RAL3000 :و شبرنگ 3M
هوزریل 20 :متر جمعکن برقی
سیستم انتقال نیرو PTO :اسپیلت شفت  PZBایتالیا دارای سیستم خنککننده روغن
سیستم روشنایی :تمام  LEDاروپایی با مقاومت IP68
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ایــن خــودرو بــه گونــهای طراحــی
گردیــده کــه مخــزن آب در وســط و
اطــراف آن جهــت اســتقرار لــوازم
و ادوات امــداد نجــات جانمایــی و
قفســهبندی گردیــده اســت .
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خودروآتشنشانینیمهسنگین

خودروهای آتشنشانی
SKSFT18
شاسی :خودروهای مناسب بنز  -ولوو  -ایویکو  -رنو  -اسکانیا  -ایسوزو
ظرفیت 18 :تن
ظرفیت مخزن آب 7000 - 6000 :لیتر
ظرفیت مخزن فوم2000-1500 :
مخزن پودر 250 - 150 :کیلوگرم
پمپ آب 3000 :یا  6500لیتر در دقیقه /فشار  10بار
فشار قوی 250 :لیتر در دقیقه  /فشار  40بار جهت قرقره هوزریل
جنس پمپ :آلومینیوم یا برنز
مانیتور 4500 :لیتر در دقیقه (کنترل دستی یا برقی)
			
طول پرتاب 70 - 60 :متر
جنس مخازن :استنلساستیل  4میلیمتر
کابیــن نفــرات :امــکان ســاخت کابیــن نفــرات بهصــورت مســتقل و جــدا از کابیــن راننــده دارای  4-3نفــر سرنشــین بــا صندلیهــای 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 مصرفکننده
اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب از پروفیــل استنلساســتیل و ورق بدنــه و ســقف از جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و هــوای
عــادی از جنــس کربــن اســتیل
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خودروآتشنشانیسنگین

خودروﻫاى آتﺶنشانی
SKSFTF
خودرو آتشنشانی سنگین
شاسی 6X2 :یا  6X4یا 8X4
 43-26تن
ظرفیت شاسی43- :
ظرفیت مخزن آب 12000 - 8000 :لیتر
ظرفیت مخزن فوم4000-2000 :
جنس مخازن :استنلساستیل  4میلیمتر
پمپ آب 6000 :یا  8000لیتر در دقیقه /فشار  10بار
جنس پمپ :آلومینیوم آلیاژی یا برنز
جنس پمپ فوم :برنز آلیاژی
فشار قوی پمپ 250 :لیتر در دقیقه  /فشار  40بار
مخزن پودر 500 - 250 :کیلوگرم
مانیتور 6000 - 4500 :در دقیقه
طول پرتاب آب 90 - 75 :متر(کنترل دستی یا برقی)
طول پرتاب فوم 65 - 60 :متر(کنترل دستی یا برقی)
لولهکشی :دارای لولهکشی مستقل آب و فوم ،قابلیت عملیات همزمان آب و فوم از خروجی مورد نظر بهصورت مستقل
جنس لولهکشی :استنلساستیل
هوزریل 40-30 :متر
کابیــن نفــرات :بهصــورت مســتقل و جــدا از کابیــن راننــده دارای  44-33نفــر سرنشــین بــا صندلیهــای 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 مصرفکننده
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INDUSTRIAL
FIRE TRUCK

خودرو آتشنشانی سنگین

دارای کابیــن نفــرات بــا ظرفیــت
 4نفــر
مجهــز بــه صندلیهــای مخصــوص
نصــب دســتگاه تنفســی و جانمایــی
لــوازم و تجهیــزات ایمنــی انفــرادی
قابلیــت نصــب کولر ،ارتبــاط صوتی
یــا تصویــری بــا کابیــن راننده
دریچه تهویه برقی و غیره ...
اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق
مرطــوب از پروفیــل استنلساســتیل و
ورق بدنــه و ســقف از جنــس آلومینیوم و
مناطــق با شـرایط آب و هــوای عــادی از
جنــس کربــن اســتیل
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خودروآتشنشانیﻓرودگاهی

خودروﻫاى آتﺶنشانی

SKS Airport Crash Tender

خودرو آتش نشانی فرودگاهی  6x6مخصوص استاندارد فرودگاه

ظرفیت بار 36 :تن
قدرت موتور 700 :اسب بخار
گربکس  :تمام اتوماتیک
ظرفیت سرنشین  5 :نفر
شتاب صفرتا هشتاد کیلومتر :حد اکثر  30ثانیه
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
مانیتــور جلــو  2000 :لیتــر در دقیقــه آب وفــوم و پودرخشــک 10
کیلوگــرم در ثانیــه
کلیه تجیزات و لوازم مطابق استاندارد ICAOو NFPA
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SKS Airport Crash Tender

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

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

نوع شاسی6x4 :

نوع شاسی6x6 :

نوع شاسی8x4 :
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تریلر ﻓوم پاش باند ﻓرودگاه

خودروﻫاى آتﺶنشانی
SKS Airport Runway Foam
تریلر فوم پاش باند فرودگاه

ظرفیت شاسی 60 :تن
قابلیــت اتصــال کامیونهــای کشــنده اســتاندارد و همچنیــن شاســی دو محــور
کمکــی جهــت اتصــال بهصــورت یدککــش بــه هــر نــوع کامیــون آتشنشــانی
و یــا کامیونهــای دارای قــﻼب یدککــش و ســوکتهای بــاد و بــرق اســتاندارد
کــه سیســتم بــاد و بــرق تریلــر را بــه کامیــون متصــل مینمایــد .همچنیــن دارای
جکهــای قابــل تنظیــم در جلــو میباشــد.
مخزن آب 36000 :لیتر
جنس مخزن :استنلساستیل  4میلیمتر
مخزن فوم 4000 :لیتر
پمپ آبSKSW 6500 :
موتور دیزل 6 :سیلندر  260اسببخار
مانیتورSKS 5000 :
دارای دو بــازوی فــوم پــاش  6متــری در طرفیــن جمعــا بــه طــول 12متــر بــرای
کفســازی بــر روی ســطح بانــد فــرودگاه در مواقــع فــرود اضطــراری (بازنشــدن چــرخ
هواپیمــا و فــرود بــرروی ســینه) و جهــت جلوگیــری از ایجــاد حــرارت و جرقههــای
شــدید براثــر ســایش بدنــه بــا کــف بانــد و جلوگیــری از بــروز حریــق و انفجــار

Runway Foam Spreading Truck

خودروی پودر پاش

SKSFTP1500
خودرو پودرپاش

ظرفیت شاسی 18 :تن
قدرت موتور 280 :اسببخار
کاربری:اطفاءحریقبهوسیلهپودرخشکباحجم 3000کیلوگرم
مخزن پودر 1500 :کیلوگرم ( 2عدد)
مانیتور پودر :کنترل دستی
زاویه گردش افقی 360 :درجه
زاویه حرکت عمومی+75 ،-15 :
ظرفیــت خروجــی 14 :کیلوگــرم در ثانیــه بــا
فشــار  14بــار (تعــداد  2عــدد)
هوزریل2 :عدد مجهز به نازل پودر پاش با خروجی 4کیلوگرم
در ثانیه با فشار 14بار
تابلــو کنتــرل :شــامل درجههای فشــار قوی ســیلندرهای نیتروژن
و درجــه مخــازن پــودر و کلیدهای عملکرد شــیرهای خروجی
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مجموعه اطفاء حریق دو گانه

خودروهای آتشنشانی

SKS
Twin Agent System

مجموعه اطفاء حریق دو گانه ( پودر و فوم )
یــک مجموعــه اطفــاء حریــق کامــل بــا عامــل
خاموشکنندههــای پــودر خشــک و فــوم .ایــن سیســتم
امــکان عملیــات اطفــاء ســریع را توســط یــک نفــر اپراتــور
بــه راحتــی امــکان پذیــر مــی نمایــد  .سیســتم شــامل  :یــک
مخــزن پــودر خشــک از  250الــی  750کیلوگــرم و یــک
مخــزن فــوم  AFFFاز  50الــی  250لیتــر و ســیلندرهای ازت
فشــار قــوی جهــت تحــت فشــار قــراردادن مخــازن بــه همــراه
قرقــره شــلنگ دوقلــو فشــار قــوی بــه طــول  30الــی  40متــر
و نــازل دو کاره بــا خروجــی هــای پــودر و فــوم قابــل اســتفاده
مســتقل و یــا قابلیــت نصــب بــر روی شاســی ثابــت یــا تریلــر
چــرخ دار بصــورت ســیار و یــا نصــب بــر روی خــودرو آتــش
نشــانی و خودروهــای وانــت بــار مناســب جهــت اســتفاده
بهصــوت ثابــت بــر روی ســکوهای نفتــی و فــرودگاه هــا و یــا
ســکوی فــرود هلکوپتــر و در مناطــق پــر خطــر کــه بــه ســرعت
آمــاده عملیــات خواهــد بــود

خودروآتشنشانیتانکرپشﺘیبان

شاسی 6x2 :یا 6x4
ظرفیت شاسی 26 :یا  36تن
ظرفیت مخزن آب 18000 -15000 :لیتر
جنس مخزن :کربن استیل یا استنلساستیل
ظرفیت پمپ 6500 :لیتر در دقیقه  /فشار  10بار
جنس پمپ آب :آلومینیوم آلیاژی یا برنز
قابلیــت نصــب مانیتــور ســقفی بــا کنتــرل دســتی یــا
برقــی
هوزریــل 30 :متــر شــیلنگ بــا جمعکــن برقــی یــا
دســتی

اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب از پروفیــل
استنلساســتیل و ورق بدنــه و ســقف از جنــس
آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و هــوای عــادی از
جنــس کربــن اســتیل
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خودروآتشنشانیجنگل

خودروهای آتشنشانی
خودرو آتش نشانی جنگل off - Rood 4×4
مدل شاسی BREMACH :
کاربــری شاســی  :آتــش نشــانی  ،صنایــع نظامــی  ،صنایــع نفــت و
خطــوط لولــه  ،امــداد رســانی زمســتان و کوهســتان
یکــی از مزایــای ایــن خــودرو شاســی لولــه ای شــکل بــا ســطح مقطــع
خــاص و منحصــر بــه فــرد آن اســت و قابــل حرکــت در آب تــا عمــق
900میلیمتــر مــی باشــد
ظرفیت  6 :تن
توان  176 :اسب بخار (  16سوپاپ )
گیربکــس  6دنــده دســتی دارای  Overdriveســاخت  ZFآلمــان و
 P.T.Oمخصــوص گیربکــس و یــا گیربکــس اتوماتیــک Allison
سیستم ترمز  ABS ( BOSCH :آلمان )
مخزن آب  2500 :لیتر
پمپ آب  2000 :لیتر در دقیقه فشار  10بار
مانیتور  2000 :لیتر در دقیقه بهمراه برج تلسکوپی  5متری
بــرج روشــنایی  :تلســکوپی پنوماتیــک  5متــر ارتفــاع بــه همــراه 4
عــدد پرژکتــور ضــد دود
ژنراتور برق  2 :کیلو وات
وینچ جلو  4 :تن ساخت  WARNآمریکا
وســایل و تجهیــزات مطابــق بــا اســتاندارد و ســفارش مصــرف کننــده
قابــل تامیــن و نصــب مــی باشــد

خودروی آتشنشانی ﮐوچک جﻬﺖ موارد خاص )(FIRE - ATV

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

موتور550cc :

قدرت42HP :

سیستم تعلیق 4x4 :و 4x1
تعداد سرنشین :در دو مدل  1و  2نفره

جهــت عملیــات اطفــاء حریــق و امــداد رســانی در مناطــق ناهمــوار یــا معابــر تنــگ کــه عملیــات بــا خودروهــای آتشنشــانی معمولــی امــکان پذیــر
نمیباشــد .امــکان تجهیــز خــودرو بــه تجهیــزات اطفاءحریــق بــا تکنولــوژی جدیــد WATER MISTبــا مخــزن 100لیتــرآب و قرقــره شــیلنگ بــه
طــول  25متــر و نــازل مخصــوص بــا کارایــی بــاال و امــکان نصــب وینــچ و تجهیــزات هیدرولیــک و یــا شــارژی امــداد و نجــات ،ســاخت لــوکاس آلمــان
و ســایر لــوازم مــورد نیــاز از جملــه کپســولهای خامــوش کننــده ،لــوازم پزشــکی ،کمکهــای اولیــه مجهــز بــه پروژکتــور و چراغهــای هشــدار
دهنــدهLED
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تﻌمیراتوبازسازی

خودروﻫاى آتﺶنشانی
بعد از بازسازی

قبل از بازسازی

بعد از بازسازی

قبل از بازسازی

در قســمت تعمیــرات و بازســازی ،شــرکت ســنگین کار صنعــت کلیــه قســمتهای فرســوده و آســیب دیــده سیســتم آتشنشــانی را بازســازی و
تعویــض میشــود .همچنیــن در صــورت تمایــل ســازمانها و شــرکتها سیســتمهای جدیــد جایگزیــن سیســتمهای قدیمــی خواهــد شــد و
خــودرو آتشنشــانی بصــورت یــک خــودرو جدیــد و آمــاده ســرویس خواهــد شــد.
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Those who face
ﬁre need strong
allies
ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ
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خودرو نردبان آتشنشانی

خودروهای آتشنشانی

MAGIRUS TURNTABLE LADDERS
SINCE1864

نردبان  32متری

نردبان  55متری

نردبان  40متری

نردبان  68متری

شــرکت ماگیــروس آلمــان یکــی از بزرگتریــن و برتریــن ســازنده
نردبانهــای مخصــوص آتشنشــانی در جهــان دارای بیــش از 150
ســال ســابقه کار اســت .خودروهــای نردبــان شــرکت ماگیــروس دارای
جکهــای هیدرولیــک بــا تکنولــوژی ایکــس ،دارای برتریهــای
منحصــر بــه فــرد نســبت بــه ســایر ســازندگان بــه شــرح زیــر میباشــد:
باالترین سرعت عمل در شروع عملیات
کمتریــن فضــای مــورد نیــاز جهــت عملیــات و بیــرون آمــدن جکهــا

در فضاهــای محــدود
بیشترین میزان پایداری و استقرار در عملیات
پایــداری و اســتقرار در ســطوح شــیبدار ،بــدون نیــاز بــه بلنــد شــدن
کامــل چر خهــا از زمیــن
عــدم نیــاز بــه زیربنــدی مخصــوص بــرای جکهــا در ســطوح برفــی
و ی ـخزده
عدم اشغال فضای رفت و آمد پرسنل در اطراف

37
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Fire-ﬁghters
are doing more
than just a job.
They’re following
their calling.
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خودرو آتش نشانی چند منظورهMulti Star

خودروهای آتشنشانی

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  3نفــر و
مانیتــور آتــش نشــانی و فــن تخلیــه دود بــا زاویــه  360درجــه و  6عــدد
جــک هیدرولیکــی بــا حداکثــر تعــادل و پایــداری
مشخصات کلی
کابیــن دوم نفــرات اســتاندارد آتــش نشــانی ظرفیــت  8+1نفــر
دارای صندلــی هــای مخصــوص ،دســتگاه تنفســی و جانمایــی ســایر
تجهیــزات انفــرادی
اطفاء حریق بوسیله آب و فوم روی سطح زمین تا ارتفاع  30متر
امداد و نجات در ارتفاع  30متری و سطح زمین
کابیــن هــای تجهیــزات امــداد و نجــات هیدرولیــک و پنوماتیــک و
غیــره
بــرج روشــنایی تلســکوپی بــا پرژکتورهــای قابــل کنتــرل بــا ریمــوت
کنتــرل و ژنراتــور بــرق
جرثقیل
وینــچ جلــو دارای کنتــرل هــای ثابــت و ریمــوت کنتــرل بــی ســیم و
صفحــه نمایــش تمــام دیجیتــال

خودرو نردبان آتش نشانی با ﺷرایﻂ ﻓنی خاص

خودرو نردبان آتش نشانی با شرایﻂ فنی خاص

خــودرو نردبــان آتــش نشــانی بــا حداقــل ارتفــاع Low Profile
 Ladderشاســی 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 میگیــرد ایــن ویﮋگــی منحصــر
بــه شــرکت ماگیــروس آلمــان میباشــد 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.

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ
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خودروهای آتشنشانی

نردبانآتشنشانی
There are no second
chances in an emergency.
That’s why everything has
to be right from the very start

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ
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خودروامدادونجاتپیشروتویوتاهایلوﮐﺲدوﮐابین

خودروﻫاى امداد و نجات

DOUBLE CABIN TOYOTA HILUX RESCUE

شاسی :تویوتا هایلوکس 2کابین
تعداد سرنشین 4 :نفر
کاربری :جهت امداد و نجات پیشرو و اعزام سریع و در کوتاهترین 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 نیمهسنگین و کمکهای اولیه جهت عملیات امداد در حوادث و تصادفات جادهای
اسکلت اتاق :پروفیل کربن استیل یا استنلس استیل و پروفیل آلومینیوم مخصوص SKS ALS

خودروامدادونجاتپیشرونیﺴانپیکاپدوﮐابین

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

DOUBLE CABIN NISSAN
PICUP RESCUE

شاسی :نیسان پیکاپ دوکابین
تعداد سرنشین 5 :نفر
کاربــری :جهــت امــداد و نجــات پیشــرو و اعــزام
ســریع و در کوتاهتریــن زمــان
ساخت کابین تجهیزات در دو حالت
ساخت برروی اتاق بار
اتاق تجهیزات مستقل برروی شاسی وانت
مجهــز بــه امــداد و نجــات ســبک یــا نیمهســنگین و
کمکهــای اولیــه جهــت عملیــات امــداد در حــوادث
و تصادفــات جــادهای
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خودرو امداد ونجات پیشرو نیﺴان پیکاپ تک ﮐابین

خودروﻫاى امداد و نجات

NISSAN PICUP
RESCUE

شاسی :نیسان پیکاپ تک کابین
تعداد سرنشین 2 :نفر
کاربری :جهت امداد و نجات پیشرو و اعزام سریع و
در کوتاهترین زمان
ساخت کابین تجهیزات در دو حالت
ساخت برروی اتاق بار
اتاق تجهیزات مستقل برروی شاسی وانت
مجهز به امداد و نجات سبک یا نیمهسنگین و
کمکهای اولیه جهت عملیات امداد در حوادث و
تصادفات جادهای

خودرو امداد ونجات پیشرو تویوتا ﻟندﮐروز

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

TOYOTA 4X4
RESCUE

شاسی :تویوتا لندکروز 4X4
کاربــری :امــداد نجــات پیشــرو مخصــوص
ســوانح و تصادفــات جــادهای
دارای دربهــای کرکــرهای در طرفیــن و درب
لوالیــی جــکدار در عقــب
اتاقســازی از پروفیــل استنلساســتیل 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
 3تــن
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز /
جرثقیــل  5تــن هیدرولیــک و  5تــن در جلــو و
عقــب خــودرو  /بــرج روشــنایی بــا  4پرژکتــور ضــد
دود  /انــواع لــوازم جــوش و بــرش برقی ،دســتی و
هیدرولیــک  /لــوازم پزشــکی احیــاء و کمکهــای
اولیــه  /تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و تشــک نجات
 /لــوازم امــداد در آب ،غواصــی ،قایــق و...

کلیــه لــوازم و تجهیــزات بــه صــورت ریلــی جانمایی
میگــردد کــه بــا فاصلــه مناســب از داخــل کابیــن،
تجهیــزات بــه بیــرون منتقــل و در هنــگام عملیــات
در دســترس قــرار میگیــرد.
اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب از
پروفیــل استنلساســتیل و ورق بدنــه و ســقف
از جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و
هــوای عــادی از جنــس کربــن اســتیل
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خودرو امدادو نجات سبک 2ﮐابین

خودروﻫاى امداد و نجات

DOUBLE CABIN VOLKS
CRAFTER RESCUE

شاسی :فولکس کرافتر  2کاپین
ظرفیت 5 :تن
تعداد سرنشین 7 :نفر
کاربــری :مناســب جهــت عملیــات امــداد و
نجــات ،تصادفــات جــادهای و معابــر و کوچههــای
تنــگ و باریــک
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز  /جرثقیــل
 5تــن هیدرولیــک و  5تــن در جلــو و عقــب خــودرو
 /بــرج روشــنایی بــا  4پرژکتــور ضــد دود  /انــواع
لــوازم جــوش و بــرش برقــی ،دســتی و هیدرولیــک
 /لــوازم پزشــکی احیــاء و کمکهــای اولیــه /
تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و تشــک نجــات  /لــوازم
امــداد در آب ،غواصــی ،قایــق و...
اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب از
پروفیــل استنلساســتیل و ورق بدنــه و ســقف از
جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و هــوای
عــادی از جنــس کربــن اســتیل

خودرو امداد ونجات نیمه سنگین ﻓوتون

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

FOTON 5TON
RESCUE

شاسی :فوتون
ظرفیت 5 :تن
کاربــری :مناســب جهــت عملیــات امــداد و نجــات،
تصادفــات جــادهای و معابــر و کوچههــای تنــگ و باریــک
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز  /جرثقیــل 5
تــن هیدرولیــک و  5تــن در جلــو و عقــب خــودرو  /بــرج
روشــنایی بــا  4پرژکتــور ضــد دود  /انــواع لــوازم جــوش
و بــرش برقــی ،دســتی و هیدرولیــک  /لــوازم پزشــکی
احیــاء و کمکهــای اولیــه  /تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و
تشــک نجــات  /لــوازم امــداد در آب ،غواصــی ،قایــق و...
اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب از پروفیــل
استنلساســتیل و ورق بدنــه و ســقف از جنــس
آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و هــوای عــادی از
جنــس کربــن اســتیل
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خودرو امداد ونجات پیشرو ایویکو دیلی دو ﮐابین

خودروﻫاى امداد و نجات

IVECO DEILY RESCUE
شاسی :ایویکو دیلی دو کابین
ظرفیت 5 :تن
تعداد سرنشین 7 :نفر با راننده
کاربــری :مناســب جهــت عملیــات امــداد و نجــات،
تصادفــات جــادهای و معابــر و کوچههــای تنــگ و باریــک
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز  /جــک
تلســکوپی بــه همــراه 4عــدد پروژکتــور  /ســت لــوازم
نجــات هیدرولیــک  /ســت لــوازم نجــات پنوماتیــک
 /پمــپ کفکــش  /لبــاس و کﻼه و ســایر تجهیــزات
مخصــوص امــداد و نجــات مطابــق ســفارش مشــتری،
جانمایــی و نصــب میگــردد.

خودرو امداد ونجات پیشرو ایﺴوزو 5تن

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

ISUZU 5 TON
RESCUE

شاسی :ایسوزو
ظرفیت 5 :تن
کاربــری :مناســب جهــت عملیات
امــداد و نجــات ،تصادفــات جــادهای
و معابــر و کوچههــای تنــگ و باریــک
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق
 3فــاز  /جــک تلســکوپی بــه همــراه
4عــدد پروژکتــور  /ســت لــوازم
نجــات هیدرولیــک  /ســت لــوازم
نجــات پنوماتیــک  /پمــپ کفکــش
 /لبــاس و کﻼه و ســایر تجهیــزات
مخصــوص امــداد و نجــات مطابــق
ســفارش مشــتری ،جانمایــی و
نصــب میگــردد.
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خودرو نفرات امداد و نجات و آتشنشانی

خودروﻫاى امداد و نجات

ISUZU
RESCUE

شاسی :ایسوزو  5یا  6تن
کاربــری :مخصــوص امــداد نجــات بههمــراه کابیــن
مخصــوص اســتقرار امدادگــران  /دارای 4صندلــی مجهــز
بــه جانمایــی و نصــب دســتگاههای تنفســی داخــل
پشــتی صندلــی و ســایر تجهیــزات حفاظــت فــردی کــه
ایــن امــکان را بــه گــروه امــداد میدهــد کــه تــا رســیدن بــه
محــل حادثــه بــه وســایل و ابــزارآالت حفاظــت فــردی مجهــز
شــوند / .مجهــز بــه کولــر  /عایــق حرارتــی دیــوار و ســقف /
محفظههــای دارای نگهــداری ابــزارآالت نجــات هیدرولیــک

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

ISUZU 5TON
RESCUE

شاسی :ایسوزو  5تن
کاربــری :مخصــوص جابهجایــی پرســنل و تیــم
آتشنشــانی و امــداد و نجــات مجهــز بــه کولــر و سیســتم
تهویــه مطبــوع  /دارای  12صندلــی مجهــز بــه دســتگاه
تنفســی و محــل نگهــداری لــوزام و تجهیــزات انفــرادی از
قبیــل :لبــاس ،کﻼه ،دســتکش ،چکمــه ،چراغقــوه و ...کــه
تیــم  12نفــره عملیاتــی و فرماندهــی بعــد از ســوار شــدن و
حرکــت بــه محــل حادثــه در حیــن حرکــت بــه راحتــی تجهیز
شــده و از درب عقــب پیــاده میشــوند.
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خودرو امداد ونجات نیمهسنگین رنو میدﻻم دو ﮐابین

خودروﻫاى امداد و نجات

DOUBLE CABIN RENULT
)(4X2
RESCUE

شاسی :رنو مدالم دو کابین
ظرفیت 18 :تن
جرثقیل 5 :تن مدل Palﬁnger PK10000
کاربــری :مخصــوص هــر نــوع عملیــات امــداد و نجــات،
بــا وســعت متوســط جهــت مصــارف شــهری و صنعتــی
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز  /جرثقیــل 5
تــن هیدرولیــک و  5تــن در جلــو و عقــب خــودرو  /بــرج
روشــنایی بــا  4پرژکتــور ضــد دود  /انــواع لــوازم جــوش
و بــرش برقــی ،دســتی و هیدرولیــک  /لــوازم پزشــکی
احیــاء و کمکهــای اولیــه  /تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و
تشــک نجــات  /لــوازم امــداد در آب ،غواصــی ،قایــق و...

خودرو امداد و نجات سنگین بنﺰ آﮐﺴور1828

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

BENZ 1828
RESCUE

شاسی :بنز
ظرفیت 18 :تن
جرثقیل 5 :تن مدل
قدرت موتور 280 :اسببخار
کاربــری :مخصــوص هــر نــوع عملیــات امــداد
و نجــات ،بــا وســعت بــاال (ســیل ،زلزلــه ،آوار،
تصادفــات ،حــوادث شــیمیایی ،جــادهای،
حــوادث صنعتــی ،امــداد دریایــی و امــداد از
ارتفــاع)
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز /
جرثقیــل  5تــن هیدرولیــک و  5تــن در جلــو و
عقــب خــودرو  /بــرج روشــنایی بــا  4پرژکتــور
ضــد دود  /انــواع لــوازم جــوش و بــرش برقــی،
دســتی و هیدرولیــک  /لــوازم پزشــکی احیــاء و
کمکهــای اولیــه  /تجهیــزات امــداد در ارتفــاع
و تشــک نجــات  /لــوازم امــداد در آب ،غواصــی،
قایــق و...
اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب از
پروفیــل استنلساســتیل و ورق بدنــه و ســقف
از جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و
هــوای عــادی از جنــس کربــن اســتیل
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خودرو امداد ونجات نیمهسنگین بنﺰ آتگو(4X2)1325

خودروﻫاى امداد و نجات

BENZ 1325
RESCUE

شاسی :بنز
ظرفیت 13 :تن
جرثقیل 5 :تن مدل
قدرت موتور 250 :اسببخار
کاربــری :مخصــوص هــر نــوع عملیــات
امــداد و نجــات ،بــا وســعت بــاال (ســیل ،زلزلــه،
آوار ،تصادفــات ،حــوادث شــیمیایی ،جــادهای،
حــوادث صنعتــی ،امــداد دریایــی و امــداد از
ارتفــاع)
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز /
جرثقیــل  5تــن هیدرولیــک و  5تــن در جلــو و
عقــب خــودرو  /بــرج روشــنایی بــا  4پرژکتــور
ضــد دود  /انــواع لــوازم جــوش و بــرش برقــی،
دســتی و هیدرولیــک  /لــوازم پزشــکی احیــاء و
کمکهــای اولیــه  /تجهیــزات امــداد در ارتفــاع
و تشــک نجــات  /لــوازم امــداد در آب ،غواصــی،
قایــق و...
اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب از
پروفیــل استنلساســتیل و ورق بدنــه و ســقف
از جنــس آلومینیــوم و مناطــق بــا شــرایط آب و
هــوای عــادی از جنــس کربــن اســتیل

خودرو امداد ونجات نیمهسنگین وﻟو )FM9 (2X4

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

)VOLVO FM9(4X2
RESCUE

شاسی :ولوو
ظرفیت 13 :تن
جرثقیل 5 :تن مدل
قدرت موتور 250 :اسببخار
کاربــری :مخصــوص هــر نــوع عملیــات امــداد و نجــات ،بــا
وســعت بــاال (ســیل ،زلزلــه ،آوار ،تصادفات ،حوادث شــیمیایی،
جــادهای ،حــوادث صنعتــی ،امــداد دریایــی و امــداد از ارتفــاع)
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز  /جرثقیــل  5تــن
هیدرولیــک و  5تــن در جلــو و عقــب خــودرو  /بــرج روشــنایی
بــا  4پرژکتــور ضــد دود  /انــواع لــوازم جــوش و بــرش برقــی،
دســتی و هیدرولیــک  /لــوازم پزشــکی احیــاء و کمکهــای
اولیــه  /تجهیــزات امــداد در ارتفــاع و تشــک نجــات  /لــوازم
امــداد در آب ،غواصــی ،قایــق و...
اســکلت اطاقهــا جهــت مناطــق مرطــوب از پروفیــل
استنلساســتیل و ورق بدنــه و ســقف از جنــس آلومینیــوم
و مناطــق بــا شــرایط آب و هــوای عــادی از جنــس کربــن
اســتیل
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خودرو امداد ونجات پیشرو نیﺴان پیکاپ تک ﮐابین

Heavy-Rescue Truck

)BENZ 2628(6X4
RESCUE
شاسی :بنز 6X4

ظرفیت 26 :تن

جرثقیل 5 :تن مدل Palﬁnger PK10000

کاربــری :مخصــوص هــر نــوع عملیــات امــداد و نجــات،
بــا وســعت بــاال (ســیل ،زلزلــه ،آوار ،تصادفــات ،حــوادث
شــیمیایی ،جــادهای ،حــوادث صنعتــی ،امــداد دریایــی و
امــداد از ارتفــاع)
لــوازم تجهیــزات :ژنراتــور بــرق  3فــاز  /جرثقیــل 5
تــن هیدرولیــک و  5تــن در جلــو و عقــب خــودرو  /بــرج
روشــنایی بــا  4پرژکتــور ضــد دود  /انــواع لــوازم جــوش
و بــرش برقــی ،دســتی و هیدرولیــک  /لــوازم پزشــکی
احیــاء و کمکهــای اولیــه  /تجهیــزات امــداد در ارتفــاع
و تشــک نجــات  /لــوازم امــداد در آب ،غواصــی ،قایــق و
کلیــه لــوازم مــورد نیــاز و اســتاندارد نجــات و ...

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

ﺟرﺛﻘیل تلﺴﮑوپی
مدلPK10000 :

ساخت( PALFINGER :اتریش)
محل قرارگیری :عقب خودرو
مشخصات فنی
حداکﺜر ظرفیت باالبر5700kg :
حداکﺜر گشتاور باالبر93/5 knm :
حداکﺜر طول بوم هیدرولیک6m:
زاویه گردش 360 :درجه
وزن خالﺺ(بدون پمپ و روغن )1031kg :
تعداد بازو 3 :عدد
کنترل :در طرفین

نور افﮑﻦ با پایه تلﺴﮑوپی
 4عدد نور افکن  500وات هالوژن
حداکﺜر ارتفاع 3 m :
جنس تلسکوپ  :آلومینیوم آلیاژی
نوع برق رسانی :مرکز جک توسط ژنراتور
ساخت اروپای غربی -دارای استاندارد بین المللی  CEاروپا
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خودرو امداد ونجات ریلی

خودروهای امداد و نجات

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

ZAGRO full service
Your strong partner for road
& rail technology
شــرکت ســنگین کار صنعــت نماینــده انحصــاری شــرکت زاگــرو آلمــان ســازنده انــواع خودروهــای
خدمــات ریلــی و خودروهــای چنــد منظــوره جــادهای و ریلــی و کشــندههای لوکوموتیــو میباشــد.
ایــن خودروهــا دارای شاســیهای مخصــوص کــه قابلیــت حرکــت در جــاده اســتاندارد و
همینطــور در خــارج از جادههــای اســتاندارد ،جادههایــی ناهمــوار و بــرف و شــیب زیــاد
را دارا میباشــند  oﬀ road/ on roadو همینطــور قابلیــت حرکــت بــرروی ریــل قطــار را
دارنــد.
جهــت امدادرســانی بــه قطــار و متــرو در صنایــع راهآهــن کاربردهــای بهســزایی دارنــد ،ایــن
خودروهــا در مواقعــی کــه امــکان امدادرســانی بــه قطارهــا توســط ســایر وســایل نقلیــه امکانپذیــر
نباشــد بهراحتــی بــرروی ریــل قــرار گرفتــه و بــا قــرار گرفتــن چرخهــای مطابــق ریــل بــه راحتــی و
بــا ســرعت بــاال و امــکان حرکــت بــا همــان ســرعت بــه عقــب بــرروی ریــل حرکــت میکننــد.
در حــال حاضــر ایــن خودروهــا در سراســر دنیــا و همچنیــن در راهآهــن ایــران در حــال عملیــات
میباشــند.
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خودروﻫاى امداد و نجات

بﮑﺴل بﻨد
ﻗﻔﻞ دار ،ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺴﻞ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﮑﺴﻞ ﺷﺪن
داراى ﺿﺎﻣﻦ و ﻗﻔﻞ  -ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد  -ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان

ویﻨﭻ
قدرت کشش 9000LB :و 12000LB
قدرت موتور505HP :
کابل کنترل)REMOT SWITCH 3/7M( :
ابعاد سیم بکسل2/8 m - 3/8 mm :
کﻼجSLIDING RING GEAR :
محل قرارگیری :جلو یا عقب خودرو

ﭼراغ گردان سرتاسرى
از جنــس پلــی کربنــات خــود رنــگ ضــد تشعشــعات مــاوراء
بنفــش ،مقــاوم در برابــر نــور آفتــاب اختصاصــی آبــکاری شــده
و مقــاوم ،دارای کشــوئی جهــت تنظیــم طولــی بــرای نصــب روی
انــواع خــودرو.
ولتــاژ کار 24 :ولــت جریــان آمپــر مصرفــی در حالــت روشــن
تمامیچراغهــا کــه مجــاز خواهــد بــود  30آمپــر و در شــرایط
عــادی  14الــی  16آمپــر
نــوع گــردش :چــرخ دنــده (گیربکــس) ،رفلکتورهــای
آبــکاری بــا آمپلــی فایــر و بلنــد گــو و دهنــی و آژیــر  3حالتــه
قــوی میباشــد.

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ
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انواع پمپ

پمﭗﻫاى آتﺶنشانی

پمپ آب آتشنشانی مدل SKSWP 3000 - 2H
جنس بدنه :آلومینیوم آلیاژی یا برنز GAN METAL
ظرفیت3000 lit/min :
فشار کاری استیﺞ  12 :1بار
فشار کاری استیﺞ  40 :2بار (قرقره فشار قوی)
حداکﺜر عمق مکش 8 :متر
توسط پیستون پرایمر ترکمات

پمپ آب آتشنشانی مدل SKSWP 2000 - 1H

جنس بدنه :آلومینیوم آلیاژی
ظرفیت1200 lit/min :
فشار کاری 10 :الی  12بار
توسط پیستون پرایمر اتوماتیک ترکمات

پمپ آب آتشنشانی مدل ) SKSWP 6500 - 1Hتک فشار)
جنس بدنه :آلومینیوم آلیاژی یا برنز
ظرفیت6500 lit/min :
فشار کاری 14 :الی  16بار
حداکﺜر عمق مکش 8 :متر
توسط پیستون پرایمر ترکمات

پمپهــای آتشنشــانی 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 میباشــد .همچنیــن دارای تاییــده اســتاندارد ملــی ایــران ،پﮋوهشــگاه
صنعــت نفــت ،اتــاق بازرگانــی و شــرکتهای مهندســی بازرســی ثالــﺚ میباشــد و دارای  5ســال گارانتــی و  10ســال خدمــت پــس از فــروش میباشــد.
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پمپ آب آتشنشانی مدل ) SKSWP 6500 - 2Hدو فشار)
جنس بدنه :آلومینیوم آلیاژی یا برنز
ظرفیت مرحله اول6500 lit/min :
ظرفیت مرحله دوم 250 :لیتر در دقیقه (قرقره فشار قوی)
فشار کاری مرحله اول 14 :الی  16بار
فشار کاری مرحله دوم 40 :بار (قرقره فشار قوی)
حداکﺜر عمق مکش8m :
توسط پیستون پرایمر اتوماتیک ترکمات

پمپ فوم دندهای SKSFP 600

نوع پمپ :دندهای جناغی
جنس بدنه :برنز آلیاژی
ظرفیت600 lit/min :
حداکﺜر فشار 20 :بار
فشار کاری 14 :بار
سایز ورودی 2/5 :اینچ
سایز خروجی 2/5 :اینچ
کاربری :مخصوص خودروهای آتشنشانی فوماتیک و جابهجایی فوم با فشار
مدل  SKSFP600و بدون سوپاپ اطمینان SKSFP600
مدل  SKSFP600Sو باسوپاپ اطمینان SKSFP600
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تریلرپمپآتشنشانیSKSTP

پمﭗﻫاى آتﺶنشانی

SKS Trailer Pump Unit
تریلــر پمپهــای آتشنشــانی ســاخت ســنگین کار صنعــت در دو ظرفیــت  3000لیتــر در دقیقــه و  6500لیتــر در دقیقــه طراحــی و
ســاخته میشــود.
تریلر پمپ SKSTP 3000

شاسی :تک محور 2تن دارای قﻼب یدککش
قابل تنظیم به همراه ترمزدستی و سوکت اتصال به جعبه تقسیم برق خودرو کشنده
در طرفیــن تریلــر ،محــل نگهــداری شــیلنگهای مکــش خرطومــی و جعبههــای نگهــداری شــیلنگهای  2/5و  1/5اینــچ  20متــری و جعبــه
ابزارها طراحی و ساخته شده است.
موتور :بنز یا ولوو
قدرت موتور 260 :اسببخار
پمپSKSWP 3000 :
ظرفیت3000 lit/min :
فشار کاری 12-10 :بار
فشار کاری 12-10 :بار
تعداد قوی 40 :بار
تعداد ورودی1 :عدد  4اینچ با کوپلینگ
 BSیا STORZ
عمق مکش6 :متر
تابلو کنترل :دارای کلید نشاندهنده
فشار ،خﻼ ،دور پمپ ،درجه حرارت موتور،
میزان سوخت ،دینام
قابلیت مکش فوم از بشکه و عملیات فومسازی از طریق
کفساز جوار پمپی
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SKS Trailer Pump Unit
تریلر پمپ SKSWP 6500

پمــپ گریــز از مرکــز :تمــام آلومینیــوم یــا برنــز بــا شــافت اســتنلس اســتیل  /کوپلــه شــده بــا موتــور دیــزل ،جنــس پوســته آلومینیــوم یــا برنــز
آلیــاژی ضدزنــگ ،ضدخوردگــی ،ضدشــوره و مقــاوم در مقابــل آبشــور
ظرفیت 6500 :لیتر در دقیقه
فشار کاری 14 :بار
عمق مکش 8 :متر
1
خروجی پمپ :به تعداد مورد نیاز و حداقل  3یا  4عدد خروجی با کوپلینگ  2 /2اینج
موتور 6 :سیلندر دیزلی
آلترناتــور بــا تجهیــز داخلــی تنظیــم شــارژ  /اســتارت موتــور  /باطــری  24ولــت  /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
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دیاگرامپمپهایآبآتشنشانی

پمپهای آتشنشانی
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مانیﺘورSKS Monitor

مانیتورﻫاى آتﺶنشانی
مانیتور زمیﻨی (پرتابل)
مدلSKS GM 2000 :

دبی2000 lit/min :
فشار عملکرد 10-12 :بار
هد (پرتاب) :حدود  50متر
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  2اینچ با هم یا تکی دارای
سوپاپ با کوپلینگ
وزن 22 :کیلوگرم
پایه :دارای پایه با تکیه گاه ضربه گیر
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مانیتور SKS M3000
جنس :آلومینیوم
کنترل :دستی یا برقی
ظرفیت3000 lit/min :
فشار عملکرد 10-12 :بار
زاویــه گــردش :کنتــرل دســتی افقــی  360درجــه /
عمــودی  -15+75درجــه /کنتــرل برقــی افقــی  270درجــه /
عمــودی  -15+75درجــه
طول پرتاب :آب  60-50متر  /فوم  50-40متر
دارای لولــه مکــش هــوا جهــت عملیــات فــوم ،دارای فکهــای
جمعکــن آب در دهانــه خروجــی

مانیتور SKS M4000
جنس :آلومینیوم
کنترل :دستی یا برقی
ظرفیت 4000 :لیتر بر دقیقه
فشار عملکرد 10-12 :بار
زاویــه گــردش :کنتــرل دســتی افقــی  360درجــه /
عمــودی  -15+75درجــه /کنتــرل برقــی افقــی  270درجــه /
عمــودی  -15+75درجــه
طول پرتاب :آب  70متر  /فوم  60متر

مانیتور SKS M6000
جنس :آلومینیوم
کنترل :دستی یا برقی
ظرفیت6000 lit/min:
فشار عملکرد 10-12 :بار
زاویــه گــردش :کنتــرل دســتی افقــی  360درجــه /
عمــودی  -15+75درجــه /کنتــرل برقــی افقــی  270درجــه /
عمــودی  -15+75درجــه
طول پرتاب :آب  80متر  /فوم  70متر
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مانیﺘورSKS Monitor

مانیتورﻫاى آتﺶنشانی

SKS-FOAM TRAILER

مانیتور تریلر فوم
شاسی :دو محور
دارای جکهــای قابــل تنظیــم در 4طــرف و ترمزدســتی و
قــﻼب یدککــش
ظرفیت 3 :تن
مخــزن فــوم 1000 :لیتــر از جنــس پلیاتیلــن مقــاوم
در برابــر اشــعه  UVدارای فریــم آلومینیــوم و شــیر خروجــی
انتقــال فــوم بــه مانیتــور
مانیتور 3000 :لیتر در دقیقه
فشار کاری 12-10 :بار ،کنترل دستی
زاویــه گــردش :کنتــرل دســتی افقــی  360درجــه /
عمــودی  -15+75درجــه  /دارای وینتوریمکش مســتقیم فوم
از مخــزن و شــیر تنظیــم درصــد فــوم و لولــه کفســاز بــه همــراه
دهانــه قابــل تنظیــم /دارای دو ورودی  2/5اینــچ در طرفیــن
جهــت اتصــال بــه آب تحــت فشــار  /دارای کوپلینگهــای
 BSیا  STORZبه همراه سوپاپ یکطرفه
جعبههای نگهداری شیلنگ و ابزارآالت در طرفین
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ابزارآﻻت

ﺟﻌﺒه ابزار ﮐامل ﮐارﻫاى برقی
شــامل دســتگاه بــرق یــاب  -ســت پیــچ گوشــتی عایــق  -ســیم
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
مشــخصات :دســته از مــواد مخصــوص عایــق بــرق جهــت
جابــه جــا کــردن کابلهــای بــرق صدمــه دیــده
طول دسته117cm :
قﻄر35mm:

ﭼﻨﮕﮏ برق فشار قوى
مشخصات:دسته از مواد مخصوص عایق برق جهت جابه جا
کردن کابلهای برق فشار قوی صدمه دیده
طول دسته117cm :
قﻄر35mm :

موتور پمﭗ ﻟجﻦ ﮐﺶ TRASH PUMP
موتــور پمــپ لجــن کــش خــود مکــش مخصــوص مکــش و تخلیــه
مایعــات بــا مخلــوط ضایعــات و ناخالصیهــای ایجــاد شــده در
اثــر آب گرفتگــی و ســیل آبهــا در معابــر و کانالهــا و زیــر زمیــن
و غیــره بــا ظرفیتهــای مختلــف از  750تــا  2000لیتــر در
دقیقــه و دارای موتــور بنزینــی و قابلیــت مکــش تــا عمــق  8متــر
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ﺟﻌﺒه ابزار ﮐامل ﮐارﻫاى فﻨی و مهﻨدسی
جعبه ابزار آکاردئونی شامل انواع ابزار آالت فنی:
پیــچ گوشــتی 4ســو و  2ســو -انبــر دســت  -دمباریــک  -آچــار
لولــه گیـــر -تایلــور -قلــم در دو ســایز مختلــف  -حلبـــی بــر -انبــر
کﻼغـــی  -آچارآلـــن  -آچار ستاره ای  -متـــه از ســـایز  1الی 13
 آچـــار رینگـــی و تخــت از ســایز  7تــا  - 22جعبــه بکــس کامـــل -مـــتر  -تیــﻎ کاتـــر  -چســب بــرق و لولــه

نیزه آتﺶنشانی
جنس دسته :از چوب
طول دسته124cm :
جنس قﻼب :چنگک آهنی
قﻄر دسته36-38 mm :

تﺒر آتﺶنشانی
تبر دسته بلند
طول تبر82cm :
دسته با روکش :عایق برق

بیل تاﺷو (سربازى)
قابل استفاده جهت سه ابزار :بیل ،کلنگ ،اره .تاشو و سبک
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ابزارآﻻت

بیل سر پهﻦ
طول دسته6cm :
قﻄردسته32mm :
جنس دسته :چوب

بیل مﻌموﻟی
طول دسته70cm :
قﻄر دسته32mm :
جنس دسته :از چوب

دیلﻢ فوﻻدى سرﺻاف و سرﮐﺞ
جنس :دیلم از فوالد آهنگری شده
طول دسته1/30cm :
قﻄر30mm :

ﮐلﻨﮓ
طول73cm :
قﻄر65mm :
جنس دسته :چوب

ﻫوﻟیﮕان
ابزار مخصوص جهت ضربهزدن ،اهرم کردن و بریدن و پاره
کردن فلزات و باز کردن دربهای فلزی و دربهای اتومبیل در
تصادفات جادهای
طول90cm :
وزن 5 :کیلوگرم
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میله مارگیرى
ﺟﻬــﺖ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻣــﺎر و اﻧﺘﻘــﺎل آن ﺑــﻪ ﻣﺤــﻞ ﻣﻮردﻧﻈــﺮ  -ﻃــﻮل دﺳــﺘﻪ
 1/5-2ﻣﺘﺮﺟﻨــﺲ دﺳــﺘﻪ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮم

پتﮏ
جنس :سر فلزی و دسته کامپوزیت
قﻄر - 35mm :طول 83cm
مدلKAPRIOL :
ساخت ایتالیا

ﭼﮑﺶ فلزى بزرگ
وزن ﭼکش0/5kg :
طول دسته30cm :

ﭼﮑﺶ ﻻستیﮑی
دارای استاندارد اروپا
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سیﻢ بﮑﺴل فلزى 1
 2ﻣﺘــﺮى دو ﺳــﺮ ﺣﻠﻘــﻪ ﺑﺎﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﺎ ﺑﺴــﺖ ﭘــﺮس ﺷــﺪه  -ﺗﺤﻤــﻞ
 3ﺗــﻦ و ﺟﻨــﺲ ﻓــﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿــﺰه

سیﻢ بﮑﺴل فلزى 2
 50متــری و قطــر ســیم  12میلیمتــر -دو ســر دارای قــﻼب
مخصــوص بلنــد کــردن بــار  -جنــس از فــوالد گالوانیــزه

سیﻢ بﮑﺴل فلزى 3
20متری دارای دو سر دارای قﻼب مخصوص بلند
کردن بار  -جنس از فوالد گالوانیزه  -تحمل  3تن

اﻟوار
از نوع چوب روسی فراوری شده
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قﻼب اتﺼال  Uﺷﮑل
اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرتﻫﺎى  4 ،2/5 ،1/5و  6ﺗﻦ

ﮐارابیﻦ
ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرتﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ

زنجیر با قﻼب مربوطه در سه سایز
داراى اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎ

ابزار نجات ﭼﻨدﮐاره SOS
مشخصات
وزن 2/7 :کیلو گرم  -تعداد تکه 12 :عدد
اولیــن و مجهزتریــن ســت قابــل حمــل نجــات  -قابــل اســتفاده
بــه عنــوان  12نــوع ابــزار  -بهتریــن جایگزیـــن بــرای وســایل
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 برقی
مدل2-650 :
قدرت ورودی اسمی650w :
قدرت خروجی280w :
وزن دستگاه بدون کابل1/8kg :
ولتاژ230/240 v:
همراه دو ست مته فلز و بتن

ﭼﮑﺶ برقی تﺨریﺒی BOSCH GBH 11 DE
مشخصات:
قدرت - 1500w :ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﻪ در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ :از  1100ﺗﺎ 2250
وزن1/11 kg :
سرعت در کار :از  120R.P.Mﺗﺎ 250R.P.M
قﻄر سوراخ کاری در بتن-52mm:ﻫﻤﺮاه ﺑﺎدﺳﺘﻪ ﮐﻤﮑﻰ

دستﮕاه پمﭗ ﮐﻒ ﮐﺶ
ظرفیت - 500-100 lit :ﻋﻤﻖ ﻣﮑﺶ2/3 m:
ولتاژ  - 240-220 :آﻣﭙﺮ84/5 :
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تیفور
ظرفیــت  3/2تــن  -ظرفیــت اســمی 4تــن  -ارتفــاع باالبــری 20
متــر  -قطــر
سیم بکسل 16mm

دوربیﻦ
ابعاد- 30×8 :
مقیاس131/1000m :
مشخصات :دارای عدسیهای روکش دار
طراحی عالی و ظاهر زیبا  -میدان دید وسیع

ﺟﮏ نﮕهدارنده سﻘﻒ
ﺟﻬــﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮى از رﯾــﺰش آوار و ﻧﮕﺎه داﺷــﺘﻦ ﺳــﻘﻒ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﻰ
ﮐــﻪ ﺣﺎدﺛــﻪ دﯾــﺪه اﻧــﺪ .داراى ﭘﺎﯾــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻗﻄﺮ  - 48/6mmﻃﻮل  - 367cmﺟﻨﺲ از آﻫﻦ

ﺟﮏ مﮑانیﮑی
جهــت بلنــد کــردن بــار تــا وزن  10تــن  -روش کار بهصــورت
هندلــی دســتی
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ﻇرف حمل مایﻌات قابل اﺷتﻌال
مخصــوص حمــل مــواد ســوختی مثــل بنزیــن ،گازوئیــل و غیــره
 جنــس بدنــه آهــن  -رنــگ بدنــه ســبز کــوره ای  -دارای درببــا واشــر آب بنــدی
ظرفیت20lit :

تﺴمه بلﻨد ﮐردن بار
تســمه جهــت بلنــد کــردن بــار  -جهــت بلنــد کــردن تــا وزن  3و
 6تــن در متــراژ اســتاندارد

گیره حمل ﺷیشه
جهــت بلنــد کــردن و حمــل و نقــل شیشــه  -دارای دو صفحــه
مکنــده

بلﻨدگوى دستی
جهــت اطــﻼع رســانی در مناطــق عملیــات  -جنــس بلندگــو از
پﻼســتیک بــا مقاومــت بــاال
قدرت خروجی :حداکثر 20v
ولتاژ تغذیه 12v :مستقیم
نوع باطری 2/1A 12v :قابل شارژ
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حلﻘه بر دستی
نــوع کاربــرد :جهــت بریــدن انــواع انگشــتر ،حلقــه و واشــر
خــارج کــردن انگشــتر از دســت جراحــت دیــده
جنس تیغه :فوالد آلیاژی
جنس بدنه :استلس استیل
مکانیزم کار :اهرمیدستی

حلﻘهبربرقی
تیغــه ایـــن دســتگاه به نحــوی عمــل میکند که تنهـــا درهنگـــام
برخــورد بــا جنـــس ســخت عمــل بــرش را انجـــام میدهــد
پــس از بــرش و کاهــش نیــروی وارده عملیـــات بــرش انجــام
نمیشــود ،بــا کیــف آلومینیومــیو بــا قابلیــت بــرش انـــواع
انگشتـــر و حلقههــای فـــوالدی مجهـــز به سیســتم خنــک کننده
تیغــه ،همــراه بــا تیغــه یدکــی ســاخت آلمــان

دستﮕاه ﻫوا برش و گاز
شــامل :ســایز بــزرگ کپســول اکســیﮋن  40لیتــری و کپســول
گاز 11لیتــری دارای شــیلنگ دو قلــو مخصــوص هــوا بــرش،
رگوالتــور فشــار قــوی و دســته مخصــوص بــرش جهــت کارهــای
طوالنـــی سایزکوچک(پرتابـــل)دارای کپســـول  5لیتری گاز و 5
لیتــری اکســیﮋن ،دارای شــیلنگ دوقلــو و رگوالتــور و دســته
بــرش
وزن کامل32kg :
دارای استاندارد CE

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

اره آﻫﻦ بر
مشــخصات فنــی :اره آهــن بــر دســتی فریــم فلــزی  -طــول
تیغــه  300mmبــا قابلیــت تنــش بــاال  -وزن ســبک و اســتفاده
آســان

میﻨی فرز
مدل115-GWS :
ولتاژ3/6A - 220V :
فرکانس50hz :
توان800W :

اره موتورى ﭼﻨد مﻨﻈوره
مدل :اشتیل TS STIHL
دارای صفحــه بــرش بــا قطــر  300mmو ســت ابزارهــای متعلقه.
ایــن مــدل شــامل یــک متعــادل کننــده مخلــوط ســوخت و هــوا
میباشــد و باعــﺚ جلوگیــری از ورود بیــش از حــد ســوخت بــه
داخــل فیلتـــر میشــود .دارای صفحــه بــرش آهــن و بتــن
حجم موتور64/1 cm :
قدرت خروجی3/2 kw :
قﻄر تیغه300 mm :

اره موتورى زنجیرى STIHL CHAIN SAW
اره :اره بســیار قــوی و حرفــهای بــرای کار در شــرایط بســیار
دشــوار
مجهز به سیستم ضدلرزش و ترمز زنجیر
حجم موتور72/2 cm :
قدرت خروجی19/4 kw :
وزن6/6 kg :
طول تیغه50 cm :
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قفل بر بزرگ
جهــت بریــدن انــواع مفتــول ،قفــل ،میــخ پــرچ بــا حداکثــر
ســختی و قــدرت دســتگیرهها دارای روپــوش الســتیکی
مدل3600TP :
طول دسته900mm :
حداکﺜر قﻄر برش13mm :

قفل بر ﮐوﭼﮏ
جهــت بریــدن انــواع مفتــول ،قفــل و تیــﻎ پــرچ بــا حداکثــر
ســختی و قــدرت دســتگیرهها دارای روپــوش الســتیکی
مدل1800TP :
قﻄر دسته450mm :
قﻄر برش8mm :
طول دسته330mm :

ﭼاقوى آتﺶنشانی
تیغــه ســاخته شــده از استیـــل بــا ســختی بــاال ،دستگیـــره
پﻼستیـــکی انتهـــای دســته طراحـــی شــده جهــت ضربــه زدن و
خـــورد کــردن ،غــﻼف یـــا روپـــوش بــا تسمـــه حلقــه ای و ســاخته
شــده از الیــاف مصنوعــی

ﭼاقوى نجات ﭼﻨدﮐاره RESCUE TOOL
طراحـــی شــده مخصـــوص عملیــات امــداد و نجــات بــا تیغههــای
مخصـوص بریـــدن شیشه اتومبیـل ،کمربنـــد ایمنی ،پﻼستیک،
تسمـــه ،خــرد کــردن شیشــه همــراه بــا کیــف کمــری  -ســاخت
ســوئیس

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

ﺷیشه بر خودرو
مدلWSC1 :
ابــزار دســتی بــرای بریــدن پنجــره خودروهــا (ســواری ،اتوبــوس،
کامیــون) و همچنیــن بــرای بــرش شیشــههای ایمنــی (شیشــه
جلــوی اتومبیــل)

فرز بزرگ BOSCH
بریــدن انــواع فلــزات ،لولــه ،آهــن ،انــواع بــراده بــرداری ،بریــدن
بدنــه اتومبیلهــا گاردریــل جــاده و غیــره
مدل 180-24GWS :
ولتاژ230V :
فرکانس50HZ :
آمﭙر12A :
وات2600W :
قﻄرصفحه برش180mm :

ﻟوﻟه بر دستی
ابــزار دســتی جهــت بریــدن انــواع لولــه بــا تیغــه ای از جنــس
فــوالد ســخت کاری شــده

ﮐیﻒ ابزار فﻨی ﮐوﭼﮏ
شــامل:انبر دســت  -پیــچ گوشــتی آچــار یــک تخــت تــک
رینگــی از  6تــا  - 24آچــار بوکــس بــا دســته هرزگــرد و واســطه -
چکــش متوســط  -انبــر کﻼغــی  -آچــار آلــن
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موتور ﺟوﺷﮑارى
مدلWELD MOSA MAGIC :
موتور :بنزینی HONDA GX 200
هوا خنک سیلندر ،سرعت .
ذوب الکترود 2-3/25mm
جریان 150 :آمپر
وزن34kg :
ساخت ایتالیا دارای استاندارد CE

دستﮕاه رﮐتی فایر ﺟوﺷﮑارى
دارای انبــر جوشــکاری بــا  5متــر کابــل  .کابــل بــرق و انبــر
اتصــال جهــت جوشــکاریهای ســبک دارای اســتاندارد اروپــا
جریان :جوشکاری 15-160 A
ولتاژ230V :
فرکانس50/60 :
الکترود1/5 - 3/25 :
وزن6kg :

قیﭽی ورق بر
قیچی آهن بر طرح مستقیم
طول دسته26cm :
تیغه :سخت کاری القا شده 58-60HRC
ظرفیت :برش باالتر از 0/78mm
دارای استاندارد اروپا
برای برش استیل رول سرد تا 0/45 mm
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موتور پمﭗ پرتابل آتﺶنشانی
مدلMagirus FPN1000 :
مشــخصات پمــپ :دبــی  1800لیتــر در دقیقــه فشــار  8بــار
عمــق مکــش  3متــر
جنــس :پمــپ دو مرحلــهای آلومینیــوم آلیــاژی مقــاوم در
برابــر آب دریــا ،دارای وروردی  4اینــچ و دو خروجــی  2اینــج،
پرایمــر پیســتونی اتوماتیــک
مشــخصات موتــور 4 :ســیلندر آلومینیومیقــدرت 60KW
در  6000Rpmبــا حداقــل صــدا و لــرزش ،اســتارت الکترویکــی و
هندلــی ،بــا تابلــو کنتــرل کامــل و باطــری بــا تکنولــوژی جدیــد
 Li-Feمزایــای ایــن باطــری شــارژ ســریعتر و کارایــی آن بعــد از
3مــاه اســتارت نــزدن میباشــد.

ﺷیلﻨﮓ آتﺶنشانی
شــیلنگ  2مخصــوص آتشنشــانی ،جنــس داخـــل
الســتیک بــا روکـــش
پلی استـــر بــه طــول 20mباکوپلینگهای  STORZازجنـــس
آلومینیـوم
فشارکاری - 10BARفشارتست24BAR

ﺷیلﻨﮓ آتﺶنشانی
جنــس Polyester/Polyaminde :مقـــاوم در برابر موادشــیمیایی
و اســید بــا رنــگ قرمــز آتشنشــانی در ســایزهای  1/5و  2/5بــا
فشــار کاری 16بــار و فشــار تســت  24بــار
ساخت زیگلر آلمان با کوپلینگ  AW6،STORZ -و BS
دارای استاندارد EN/CE

نازل سه حاﻟته
مطابـق استاندارد DIN14365

ســاخته شــده از آلیـــاژ سبـــک ،شــیر لوله انشــعاب بر  3حالت
مختلــف ،نــوک نــازل با قطــر 16mm
وزن - 2/2 kg :کوپلینگ STORZ
سایز :کوپلینگ  1و 2

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

ﮐﭙﺴول CO2
زمان تخلیه14s :
ظرفیت6kg :
دارای استاندارد اروپا

ﮐﭙﺴول آب تﺤت فشار  9ﻟیترى استیل
ظرفیت 9 :لیتر
جنس کﭙسول :استنلس استیل
زمان تخلیه 10 :ثانیه
میزان پرتاب :بیش از4/5 m
شیلنگ دارای نازل مخصوص فوم
اینداکتورمدرج INDUCTOR

دستﮕاه خاموش ﮐﻨﻨده فشار قوى
دســتگاه خامــوش کننــده فشــار قــوی نــازل بــا تکنولــوژی
جدیــد اتمیــزه کــردن قطـــرات آب تــا  150الــی  300میکــرون
قابـــل حمــل بهصــورت کـــوله پشــتی جهــت اســتفاده در
حریقهــای کوچــک از قبیـــل حریــق خــودرو و حریقهــای مــواد
نفتــی
قابلیــت عملیــات بــا فــوم  AFFFو نــازل تفنـــگی مخصــوص کار
بــا فشــار ضعیــف و قــوی
فشار کاری34bar :
کﭙسول تحت فشار هوا300bar :
مخزن مایع10Litre :
خاموش کننده با خروجی24L/min :
طول پرتاب12m :
ساخت آلمان High pressure extinguisher Hi - CAFS

ﮐﭙﺴول و پودر گازى  6ﮐیلویی
ظرفیت6 kg:
زمان تخلیه - 15s :فشار کار15psi :
وزن11 kg:
توجــه  :هردوســال یکبارآزمــون هیدرواســتاتیکی بدنــه آزمایــش
شــود.
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ایﻨداﮐتورمدرج INDUCTOR
 2اینچ با کوپلینگ STORZ

دارای ورودی و خروجی
دارای شیر مکش فوم مدرج با پایه
دارای استاندارد اروپا

استﺨر ﻻستیﮑی ﺟهت ﺟمﻊ آورى مایﻌات
1000و 2000لیتــری بــا پایــه جمــع شــو و کپســول بــاد
مربوطــه
ساخت شرکت  VETTERآلمان

پمﭗ تﺨلیه مایﻌات قابل اﺷتﻌال (ﺿد ﺟرقه)
پمــپ از نــوع دیافراگمــی ،ضــد جرقــه ،مخصــوص مایعــات
نفتــی و شــیمیایی (انــواع اســید) بــا عملکــرد بــادی
ساخت امریکا
ظرفیت158L/min :
وزن8/2kg :
فشار کاری 2/8 bar :و 7bar
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فﻦ ﺟابجایی ﻫوا
جهــت تخلیــه دود بــا موتــور بنزینــی و برقــی ،در ظرفیتهــای
مختـلف تا 20000m/h
دارای چرخ و دستـه برای سهولت در نقل و انتقال
دارای استاندارد اروپا

ENG

سیﺴتﻢ خاموشﮐﻨﻨده فشار قوى
High Pressure Syﬆem

High pressure kits
and motor pumps

تکنولــوژی اتمیــز  Watermistآب بــا فشــار بــاال و مصــرف بســیار
کــم و راندمــان بــاال در اطفــاء حریــق
موتور :هوندا ژاپن  14-16اسببخار
باطری12V/17A :
پمپ :پیستونی فشار قوی برنزی
فشار کاری 100-120 :بار
میزان پرتاب :بیش از  4/5متر
ظرفیت خروجی آب 38 :لیتر در دقیقه  /فشار  100بار
هوزریل 60-40 :متر

TOPICS

پل ﺷیلﻨﮓ HOSE BRIDGE
پــل شــیلنگ جهــت عبــور یــک یــا دو عــدد شــیلنگ
آتشنشــانی بــرای عبــور خودروهــای ســبک و ســنگین از روی
شــیلنگ
جنس :از مواد نشکن
ابعاد860X300X105 mm :
وزن تقریبی14kg :

• LIGHTWEIGHT AND RESISTANT GRP TANKS

• 4-JET HIGH PRESSURE GUN

• DIAPHRAGM AND PISTON PUMPS

• DIESEL AND PETROL ENGINES

• PATENTED FOAM MIXING SYSTEM
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نازل فشار قوى آتﺶنشانی با درﺟه تﻨﻈیﻢ
ﺟریان خروﺟیSELECT FLOW NOZZLE
نــازل فشــار قــوی ســنگین کار صنعــت بــا درجــه تنظیــم ظرفیــت
خروجــی از  100تــا  500لیتـــر بــا فشــار  6بــار بــا حداکثــر
قابلیتهــای عملیــات اطفــاء حریـــق بــا آب مطابــق استـــاندارد
 1964NFPAدارای 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  180درجــه ایــن امــکان
را میدهــد کــه خروجـــی آب از حالــت مســتقیم بــه چتـــر کامـــل
تبدیــل شــود و پروانــه چرخشــی کــه در قســمت خروجــی نــازل
قــرار دارد بــا چرخـــش  360درجــه ای و ســرعت پاشــش آب بــه
صــورت پــودر کــه باعــﺚ افزایــش بهــره وری اطفــاء حریــق بســیار
موثر اســت.
ایـــن نــازل شامـــل دستـــه قطـــع و وصـــل آب و نگهدارنـــده
هفتتیــری بــا طراحــی کامــﻼ آرگونومیــک اســت کــه عملکــرد
و تعــادل بیشــتر آتــش نشــان در هنــگام عملیــات کمــک
مینمایــد .جنــس بدنــه از مــواد پلیمـــر مقــاوم در برابــر ضربـــه و
سایـــش میباشـــد و همچنیــن جنـــس تنظیــم کننده خروجـــی
نـــازل از مــواد پلیمــر مقــاوم دربرابـــر ضربــه و ســایش اســت.
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نازل آب پاش
 .1کوپلینگ
 .2اهرم قطع و وصل شیر
 .3هرزگرد  360درجه
 .4دستگیره هفت تیری نازل
 .5درجه بندی میزان خروجی آب به لیتر
 .6مهره تنظیم میزان خروجی آب
.7مهره قابل تنظیم جت و اسپری
 .8پیچ ثابت کننده اسپری
 .9حلقه دندانه دار چرخشی جهت ساختن اسپری آب

نازل پودر پاش
مخصــوص عملیــات اطفــاء بوســیله پــودر خشــک در مخــازن
تحــت فشــار ،ســاخته شــده از آلومینیـــوم آلیــاژی ســخت کاری
شــده و قطعــات داخلــی اســتنلس استیـــل فشــار عملیاتــی 14
بــار و دارای دو عــدد دســتگیره ،بــه راحتــی قابلیــت کنتــرل و
عملیــات پاشــش توســط یــک اهــرم پــودر ،میـــزان پاشــش
 1/5الی  2کیلوگرم در ثانیه
 .1کوپلینگ هیدرانت  1/5اینچ
 .2دستگیره بدنه
 .3ماشه پودر پاش
 .4دستگیره تعادل
 .5سرنازل

نازل ﮐﻒساز
دارای شیر قطع و وصل
پرتاب 15 :الی  25متر
آبکاری آنادایز سخت کاری شده
رنگ لوله استاتیک کوره ای
خروجی آب 450 :لیتر در دقیقه
 .1محل اتصاالت کوپلینگ هیدرانت  STORZیا BS

 .2اهرم شیر نازل
 .3دستگیره
 .4هواساز نازل
.5خروجی نازل با محافﻆ ضربه گیر الستیکی
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ﺷیلﻨﮓ خرطومیمﮑﺶ آب SUCTION HOSE
شــیلنگ خرطومیمکــش آب از جنــس الســتیک مســلح بــا
فنــر فــوالدی و بافــت پارچــهای مقــاوم در برابــر پوســیدگی و
آبهــای شــور قابــل انعطــاف درســایزهای  4و  5و  5/5اینــچ
بــا کوپلینــگ اســتاندارد  STORZیــا  BSاز جنــس آلومینیــوم یــا
برنــز میباشــد.

تﻘﺴیﻢ ﮐﻨﻨده آب یﮏ به سه
دارای ورودی  4اینــچ و ســه خروجــی ½  2اینــچ بــا شــیر
اســتاندارد
دارای استاندارد اروپا

تﻘﺴیﻢ ﮐﻨﻨده سه راﻫی و دو راﻫی DIVIDING
جنــس :آلومینیــوم آلیــاژی دارای شــیر فلکــه اســتاندارد و
کوپلینگهــای سیســتم  BSیــا STORZ
ابعاد 2/5-3x2/5 :و 2/5-2x1/5
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ﺟاى ﮐوپلیﻨﮓ و نازل
محــل قرارگیــری کوپلینــگ ،صافــی و ســایر لــوازم دارای
کوپلینگهــای ســایز  1/5و  2/5و  4اینــچ در خودروهــای
آ تش نشــا نی
جنــس :آلومینیــوم یــا مــواد  ABSنشــکن و مقــاوم در برابــر
پوســیدگی

تﺒدیل ﮐوپلیﻨﮓ ADAPTERS
تبدیل دوسر مادگی استاندارد BS

جنس :آلومینیوم یا برنز

BS 336 2/5 female to 2/5 male

تﺒدیل مادگی به نرى
استاندارد BS

جنس :آلومینیوم یا برنز

BS 336 2/5 female to 2/5 male

تﺒدیل ﮐوپلیﻨﮓ  BSبه  STORZﺟﻨس آﻟومیﻨیوم
جهت اتصال شیلنگ با اتصال  STORZبه BS

ﮐوپلیﻨﮓ نرى  BSداخل دنده  2/5ایﻨﭻ
جهت اتصال کوپلینگ  BSبه اتصالهای دنده میلیمتری
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پرده آب HYDRO - SHIELD
دیــوار از آب جهــت مقابلــه بــا حــرارت شــعلههای آتــش و
عملکــرد توســط فشــار آب و محافظــت از نفــرات و تجهیـــزات
از حــرارت و گازهــا و دودهــا توســط فشــار آب بــدون نیــاز بــه
نیــروی انسانـــی و قابلیــت اســتفاده در چنــد نقطــه مختلــف از
ایــن وســیله اســتفاده میشــود.
فشار کاری 5 :بار
ظرفیت خروجـی800 L/min:
ارتفـــاع دیــوار آب ایجـــاد شــده در  5الــی  6متـــر در  5بــار و
پهنـــای دیــوار آب  24متـــر
جنـس :از آلومینیـوم آلیاژی
ساختAWG :

آﭼار ﮐوپلیﻨﮓ STORZ
مخصــوص بــاز و بســته کــردن کوپلینگهــای  STORZاز ســایز
 2/1تــا  4اینــچ
جنس :چدن آلیاژی یا استنلس استیل

آﭼار ﭼﻨد مﻨﻈوره
جهــت بــاز کــردن کوپلینــگ  ، STORZ ، BSدرب بشــکه و
شــیر هیدرانــت

آﭼار ﮐوپلیﻨﮓ BS
جنس :استنلس استیل
جهت باز و بســته کردن کوپلینگهای سیستم BS
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ﮐوپلیﻨﮓ ﻫیدرانت STORZ
داخل دنده  1و  1/5و  2/5اینچ
جنس :آلومینیوم آلیاژی دایکاست
فشار کاری 8-16 :بار داخل دنده  2و  2/5اینچ

ﮐوپلیﻨﮓ دنﺒاﻟه دار STORZ
شیلنگ 1/5 ، 2/5 :و  4اینچی
جنس :آلومینیوم آلیاژی دایکاست
فشار کاری 16 :بار

درپوش ﮐوپلیﻨﮓ
زنجیر سایز 2/5 ،1/5 ،1 :و  4اینچی
جنس :آلومینیوم آلیاژی دایکاست
فشار کاری 16 :بار

ﺻافی سوپاپ دار
جنــس :آلومینیــوم آلیــاژی و تــوری اســتنلس اســتیل دارای
ســوپاپ تخلیــه و بــا کوپلینــگ  BSیــا STORZ
سایز 4 :اینچ و  5اینچ
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توربو پمﭗ SKS turbo pump
جهــت مکــش و تخلیــه مایعــات انباشــته شــده داخــل کانــال
و یــا زیرزمینهــا و بــا توجــه بــه انــدازه کوچــک و همچنیــن وزن
کــم بــه راحتــی میتــوان توربــو پمــپ را از دریچــه آرام رو وارد
مخــزن کــرد و بهوســیله وارد کــردن آب تحــت فشــار و چرخــش
پروانــه توربیــن ،مایــع داخــل مخــزن تخلیــه نمــود.
جنـس :آلومینیـوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی
وزن14/3 kg :
یــک ورودی و خروجــی  2/5اینــچ آب تحــت فشــار و یــک
خروجــی  2/5اینــچ جهــت تخلیــه مایعــات بــا اتصــاالت  BSیــا
Storz

ظرفیت 1200 :لیتـر در دقیقه
فشار کاری 10 :بار
عمق مکش 8 :متر

اﺟﮑتور پمﭗ ejector pump
جهــت تخلیــه مایعــات جمــع شــده درطبقــات پاییــن تــر
ازســطح زمیــن یــا زیرزمیــن هــا
عمکــرد بوســیله فشــار آب تامییــن شــده توســط پمــپ آتــش
نشــانی یــا هیدرانــت
ظرفیــت خروجــی 800 :لیتــر در دقیقــه (وابســته بــه فشــار
آب ورودی)
سایز ورودی و خروجی 2 1/2 :اینچ
کوپلینگ Storz :یا BS
وزن 8 :کیلوگرم
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سه پایه نجات از ﭼاه
مدل سه پایه نجات 8TM :
ظرفیت کاری200kg :
جنس سه پایه :آلومینیوم آلیاژی
نیروی ترمز200KN :
طول سه پایه جمع شده173cm :
ارتفاع سه پایه باز130-230cm :
وزن13kg :
دارای پایــه تلســکوپی و وینــچ دســتی تــا ظرفیــت  500کیلــو
گــرم
دارای استاندارد795EN :

نردبان طﻨابی
طول 10 :الی  20متر
ویﮋگی ها :سبک  -کم حجم  -قابل انعطاف
مــوارد اســتفاده :کانــال هــای آب  -رودخانههــا  -چاههــا -
قنــات هــا و غیــره

طﻨاب نجات
طول 10 :الی  40متر
مقاومت استاتیکی و دینامیکی
دارای استاندارد اروپا

ست ﮐامل ﮐوﻫﻨوردى
کولهپشــتی مخصــوص کوهنــوردی مطابــق اســتاندارد اروپــا
دارای کلیــه لــوازم
کوهنــوردی انفــرادی شــامل :طنـــاب (در ســایزهای
مختلــف) – کارابیـــن پیچــی نیــم دایــره ،بیضــی ،مثلثــی– قــﻼب
اتصــال – کارابیــن  – 8چاقــوی کوهنــوردی– قرقــره معمـــولی
– کاپشـــن – دســتکش – کیــف کمکهـــای اولیــه طنــاب  9و 11
میلــی متــر – کفــش – کلنــگ – کﻼه و ســایر لــوازم اســتاندارد

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

نردبان ﭼﻨﮕﮏدار
ایــن نردبــان جهــت پشــت بــام هــا ،دیــوار هــا و مناطقــی که نیـــاز
بــه نردبان چنگک دار اســت استفـــاده میشـــود.
جنس ﭼنگک :تیتانیوم
جنس :پروفیل آلومینیوم آلیاژی
طول6 -4 m :

نردبان تلﺴﮑوپی
جنس :آلومینیوم آلیاژی سبک
طول باز  4متر طول بسته 78cm
دارای استاندارد اروپا

نردبان آﻟومیﻨیومیﮐشویی
طول 2 :تکه  4متری بهصورت کشویی در مجموع  8متر
جنس :پروفیل آلومینیوم آلیاژی
عرض داخلی و خارجی35 -41cm :
تعداد پله 36 :عدد
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تشﮏ نجات SP16
ساخت  Vetterآلمان

مطابق استاندارد DIN 1451

جهــت امــداد از ارتفــاع و یــا آتــش ســوزی در طبقــات
آپارتمانهــا و یــا ســایر ســوانح در بلنــدی کــه نیــاز بــه خــروج
افــراد دارد .همچنیــن در کوچــه هــا و معابــر تنــگ و باریــک
کــه توانایــی عبــور و مانــور خودروهــای نردبــان یــا پﻼتفــورم
وجــود نــدارد میتــوان براحتــی از تشــک نجــات VETTER
اســتفاده کــرد .جنــس تشــک از مــواد مقــاوم و مخصــوص
کــه ضــد پارگــی و پوســیدگی میباشــد ســاخته شــده و
بــه راحتــی توســط دو نفــر قابــل حمــل و اجــراء در محــل
می باشــد.
ایــن مــدل مخصــوص عملیــات نجــات در ارتفــاع بیــش از 16متر
و جهــت ســاختمانهای  8طبقــه کــه بســیار ســریع و کمحجــم
اســت ،بوســیله یــک کپســول هــوای فشــرده  6لیتــری  300بــار
در مــدت  30ثانیــه در عملیــات قــرار میگیــرد.
فﻀای کاری3/5x3/5 m :
ارتفاع باد شده1/7 m :
زمان باد شدن30 s :
زمان تخلیه10 s :
وزن کامل با کﭙسول هوا55kg :

Safty Cushions
تشﮏ نجات SP25
جهــت عملیــات نجــات از ارتفــاع  25متــر کــه بهرنــگ زرد نﺌــون
میباشــد.
فﻀای کاری4/6x4/6 m :
ارتفاع باد شده2/4 m :
زمان باد شدن 60 :ثانیه
زمان تخلیه 20 :ثانیه
وزن کامل با کﭙسول هوا80/5 kg :

on the spot when
there is no other way

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ

تشﮏ نجات SP60
جهــت عملیــات نجــات در ارتفــاع بیــش از  60متــر ( 20طبقــه) کــه بهتریــن و ســریعترین وســیله جهــت نجــات در مناطقــی کــه امــکان مانــور
نردهبانهــای  60متــری بــه دلیــل محدودیــت فضاهــا در پاییــن و یــا امــکان تنظیــم زاویــه خــودرو نردبــان نباشــد.
ارتفاع باد شده2/5 m :
فﻀای کاری2/5x8/6 m :
باد شدن به وسیله  2عدد دستگاه فن
زمان باد شدن 80 :ثانیه
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برانﮑار حمل از ارتفاع
ایــده آل بــرای عملیــات نجــات در معــادن و در ارتفاعــات.
جنــس بدنــه از مــواد  HDPEو کــف
جنــس EVA :همــراه تســمه ای کــه از افتــادن مصــدوم
جلوگیــری میکنــد .حلقــه هــای فلــزی در محــل هــای بلنــد
کــردن و کشــیدن همــرا تســمه بــرای بــه راحتــی بلنــد کــردن.
طول215cm:
عرض63cm :
عمق20cm :
وزن15kg :
محدودیت کاری225kg :

برانﮑار اسﮑوپ Scoop Stretcher
ســاخته شــده از آلیـــاژ آلومینیــوم و بســیار مســتحکم
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
ارتفـــاع بــرای مصدومیـــن در انــدازه هـــای مختـــلف شامـــل3
کمربنـــد نگه دارنـــده جهـت حفاظـــت از بیمـارقـابلیت تا شـدن
و جمـــع شـــدن در هنگـــام جـابجایـی
دارای کیف
مخصوص حملت کامل0/3x0/55x0/9m:

براﮐارد مﺨﺼوص ﺻدمات ستون فﻘرات
()Back Board
ســاخته شـــده از مــواد پلیمـــری قابــل شستشــو ،قابــل
استفـــاده دردســتگاه رادیولــوژی دارای
 3تسمه نگهدارنده  10 -سال گارانتی
عــرض  - 41cmارتفــاع  - 182cmوزن  - 8kgضخامــت 7cm
 -ظرفیــت 160kg

امدادپﺰﺷکی

ﺟﻌﺒه ﮐمﮏﻫاى اوﻟیه و احیاء  -ﺟﻨس ﺟﻌﺒه
آﻟومیﻨیوم
آنادایــز شــده شــامل :ساکشــن دســتی -سیلندراکســیﮋن -
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 جراحـیکمــک هـــای اولیـــه  -انگشــتربر  -بانــد کشــی  -دســتکش
اســتریل  -چســب زخــم و غیــره
وزن بدون تجهیزات7kg :
تجهیزات5/11 kg :

ﮐوﻟه پشتی ﮐمﮏﻫاى اوﻟیه
محتویــات :ساکشــن دســتی -ســیلندر اکســیﮋن -رگوالتــور
اکســیﮋن -بــگ تنفسی-ســرنگ -پنــس مگیــل  -لولــه
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 تجهیزات5/1 :کیلو گرم
تجهیزات6 lit :

ﮐیت تﻨفس مﺼﻨوعی
جهت رساندن اکسیﮋن به مسدوم و ایجاد تنفس
جنس کﭙسول  :آلومینیوم
ظرفیت2 lit :

ﺷرﮐﺖمﻬندسیسنگینﮐارﺻنﻌﺖ
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پتوى نجات آﻟومیﻨیومی
پتــوی نجــات بــه عنــوان عایــق ســرما و گرمــا بــه کار مــیرود و
بــرای جلوگیــری از شــوک اســتفاده میشــود .ایــن پتــو بســیار
نــازک بــوده و بــه راحتــی میتــوان پتــو را بــه دور مصــدوم قــرار
داد.
وزن0/55kg :
ابعاد150x215cm:

پتوى مﻘاوم در برابر ﺷﻌله
ســاخته شــده از یــک پارچــه رزیــن شــده فایبــر .ایــن پتومقــاوم
در برابــر حــرارت آتــش میباشــد کــه در یــک کیــف شــفاف
ســاخته شــده از مــواد پﻼســتیک نگهــداری میشــود .چهــار
گوشــه پتــو محلــی بــرای قــرار گرفتــن دســت دارد کــه بــه راحتــی
میتــوان پتــو را بــا دو دســت گرفــت.
ابعاد2x1m :
وزن2400gr :
عرض1600mm :
ضخامت2/4mm :
دمــای کاربــردی 500 :درجــه ســانتی گــراد  -ســاخت ایتالیــا
دارای اســتاندارد EN

برانﮑارد تاﺷو
طول در حالت باز185cm :
طول در حالت بسته100cm :
عرض58cm :
دارای کیف حمل
وزن6kg :
ظرفیت کاری130kg :

امداد در آب

قایق امدادى
طراحــی خــاص جهــت عملیــات امــداد و نجــات در ســدها و
آبهــای آزاد
ظرفیــت 6 :الــی  8نفــر  -قــدرت موتــور پیشــنهادی 2/5-3
اســببخار
دارای مقاومت باال در برابر پارگی

ﭼراغ قوه
جنـس بدنـه ،ABS-Anti Slip :مجهـز بـه سیستـم Anti Shock
در بدنــه ،جنـــس لنــز از پلــی کربنــات به قطــر ،45mmحداکثـــر
زمــان نوردهی250دقیقــه بــا نـــور متمرکــز قابـــل اســتفاده بــا 4
یــا  8باطــری  10ولــت ،حداکثــر
عمــق قابــل اســتفاده  100متــر طــول چــراغ  150mmو قطــر
آن 35 mm
وزن ﭼراغ در آب 180 :گرم
المپ با قـدرت  6wاز نوع Xenon-Bulb

حلﻘه پﻼستیﮑی نجات
بــرای امــداد در دریـــا مــورد استفـــاده قــرار میگیـــرد .ســاخته
شــده از پﻼستیـــک محکــم بــا طنـــاب جانبــی قــوی ،قطــر
بیرونــی  70cmو قطــر داخلــی  45cmو شــناور 145N
وزن3kg :
رنگ سفید یا نارنجی

ﺟلیﻘه نجات BALTC
طبـــق اســتاندارد  EN395بـــرای کســانی کــه بــه صـــورت
حـــرفهای در دریـــا کار میکننــد و کســـانی کــه بــه سختـــی
میتواننــد خود را شنـــاور روی سطـــح آب نگه دارنـــد .مخصوص
آبهــای متﻼطـــم ،رودخانــه و دریــا .جنــس الیــه رویــی از مــواد
مخصــوص کامــﻼ ضــد آب و مــواد داخلــی از فــوم بســیار ســبک
مخصــوص.
دارای کمربند قابل تنظیم
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ﺟلیﻘه ﻏواﺻی
الیه خارجی از جنس  PUبا DENIER 1000

الیه داخلی  PU+CORDURAبا DENIER 1000

مجهز به سه شیر  - DUMP-VALVEدارای HOLDERS
مجهــز بــه سیســتم  ANTI SHOCKجهــت غواصــی حرفــهای
وعملیــات امــداد
دارای  2جیــب جهــت قــرار گیــری وزنــه  -دارای سیســتم
آزادســازی ســریع وزنــه
دارای دستگیره حمل مطابق استاندارد EN/CE

ﮐﭙﺴول ﻫواى ﻏواﺻی
بدنه اصلی سیلندر از جنس STEEL
دارای روکش روی به ضخامت  90میکرون
دارای  5الیه  - PRIMERدارای  3الیه اوریتون
استفاده از آلیاژ خاص کروم ،برنز و سرب در فلکه سیلندر
سیستم رنگ سیلندر  WET ON WETطبق استاندارد EC
ظرفیت تانک  18-15-12-6لیتر
قابل ارائه بهصورت تک و دو شیر
مطابق استاندارد EN/CE

دستﮑﺶ ﻏواﺻی
دارای روکــش  SUPERTEXدر کــف دســتکش شــصت و
انگشــت اول
ضخامت دستکش 3/5mm
مطابق استاندارد EN/CE

ﭼﮑمه ﻏواﺻی
ضخامت6mm :
جنس الیه داخلیFIRE DRY :
دارای کفه مقاوم در مقابل
ســایش ،کامــﻼ مناســب بــا آناتومیپــادارای زیــپ و کفــی
الســتیک آجــدار
وزن :سبک
ضخامت5/6mm :
وزن0/7kg :
مطابق با استاندارد EN/CE

امداد در آب

ست ﻏواﺻی رگوﻻتور ﻫوا
مجهز به سیستم کنترل اتوماتیک هوای خروجی
دبی خروجی  1900Lit/minدر فشار  20بار
دارای  4خروجــی ( )LOW PRESSUREو یــک خروجــی
()HI PRESSURE
طراحــی منحصــر بــه فــرد جهــت عملیــات در آبهــای ســرد آزاد
و ســدها تــا دمــای -10
مطابق استاندارد EN/CE
قابلیت استفاده در آبهای سرد

ﻟﺒاس ﻏواﺻی
دارای سیستم  AQUSTOPدر آرنج و زانو
دو تکه به همراه کﻼه در خود لباس
ضخامــت لبــاس  5mmجهــت آبهــای ســرد  -بــرش لبــاس
متناســب بــا آناتومیبــدن
شکل پذیری باال()FULL - FREEDOM
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
دارای مکانیزم SPIRAL

طول شیلنگ 80cm
دارای صفحه شب نما از جنس پلی کربنات
قابل استفاده تا فشار  400بار و عمق 70 m
جنس عقربه ها ABS HI-RESISTANCE
دارای سیستم OIL - DIPPED
جهت استفاده در عمق
مطابق استانارد EN-CE
شــامل دو درجــه عقربــه ای نشــان دهنــده فشــار و عمــق و یــک
قطــب نمــا
دارای صفحه واضح در عمق آب

ﭼاقو Diving Knife
تیغــه اســتنلس اســتیل مقــاوم در برابــر خورندگــی آب شــور و
دارای قــاب مخصــوص غواصــی
مطابق با استاندارد EN/CE
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امداد در آب

تجهیزات ﮐمﮏﻫاى اوﻟیه

قرقره REEL
قرقــره بــا  50متــر طنــاب نایلــون بــا ترمــز اتوماتیــک مناســب
جهــت عملیــات جســتجو و نجــات
مطابق با استاندارد EN/CE

ﮐیﻒ حمل ﻟوازم مﺨﺼوص
سایز 35x28x75 :سانتیمتر
ظرفیت73 lit :
مجهز به دو جیب مخصوص برای فین
دارای  3نوار شبرنگ و پد مخصوص
جنس کیف PVC :با DENIER1680
مطابق با استاندارد EN/CE

ﮐفﺶ ﻏواﺻی فیﻦ MANTA
طراحی شده جهت غواصی طوالنی
مجهــز بــه سیســتم  PUSH LOCKجهــت عملیــات ســرعتی و
امــداد طراحــی ســطح خارجــی FLEX DYNAMICجهــت کاهــش
نیروی  DEAD CENTERو فشار منفی پشت فین
اســتفاده از مــواد  RANDOM FLEXو  CRISTAL FLESجهــت
افرایــش مقاومــت فیــن
طراحــی شــده مطابــق بــا آناتومیپــا دارای عاجهــای
مخصــوص در کــف فیــن جهــت جلوگیــری از لغزندگــی
مطابق با استاندارد EN/CE

عیﻨﮏ ﻏواﺻی Under Water Goggles
دارای دید وسیع جهت عملیات امداد در سدها
مجهز به سیستم ()ANTI FOG
ضد بخار
لنزها از جنس TEMPERED GLASS
ســیلیکون اســتفاده شــده در عینــک دارای خاصیــت ANTI

ALLERGIC

صفحه شفاف و سبک
مطابق با استاندارد EN/CE

ﻟوﻟه ﻫوا SNORKEL
لوله هوا جهت اتصال و محکم شدن به ماسک
مطابق با استاندارد EN/CE
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ژنراتور برق (ELEMAX)HONDA
بــرای تولیــد و تامیــن بــرق روشــنایی پرژکتــور هــا و ابــزار هــای
برقــی موجــود در خــودرو نجــات بــکار مــیرود.
مشــخصات فنی:مــدل - 11500SHTفرکانــس اســمی - 60HZ
اســتارت الکتریکــی  -قــدرت 10KVA
 3فاز  -هوندا ساخت ژاپن  -ولتاژ380/220

ژنراتور پرتابل HONDA
توان خروجی1/5KVA - 220V :

خروجی 12V/8A : DC

حداکﺜر قدرت موتور2/8HP :

وزن20 kg :

ﮐابل سیار فشار قوى
جنــس قرقــره :پﻼســتیک مخصــوص و ســبک بــا دســتگیره
حمــل
جنــس :پایــه از آلومینیــوم  -ولتــاژ  400ولــت  16 -آمپــر-
طــول کابــل 30متــر
دو شــاخه همــراه کابــل بــا انعطــاف پذیــری بــاال  -پریزهــای
درپــوش دار
کابل5/2×5 :

قیﭽی ﮐابل بر
دارای استاندارد اروپا
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ﮐابل سیار  220وﻟت
جنــس قرقــره :آلومینیــوم نــوع اتصــال کاکتــوری (اتصــال از
مرکــز )
طول کابل 50 :متر
نوع کابل1/5mm 2×2 :

فلز یاب
جهــت شناســایی مســیر لولــه هــای آب ،گاز و غیــره  -حداکثــر
عمــق شناســایی  6متر
دارای سیستم شناسایی بصورت امواج صوتی میباشد.

دستﮕاه اتﺼال زمیﻦ
اتصــال زمیــن انتقــال نیــرو  -شــبکه فشــار قــوی  -موقــت
خطــوط هوایــی بیســت کیلــو ولــت

نور افﮑﻦ پر تابل
دارای ســه پایــه تلســکوپی قابــل تنظیــم ارتفــاع  -جنــس لولــه
از گالوانیــزه گــرم  3 -عــدد
پرژکتور  500تا  1000وات
دارای استاندارد اروپا
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تﻘﺴیﻢ ﮐﻨﻨده برق ( سه راﻫی)
جهت استفاده  4مصرف کننده  -پریز ها دارای در پوش
جنس بدنه  PVCو عایق
دارای یک کابل
 16آمپر
ولتاژ 250v

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  3عدد
مارک  MAGE-LITEساخت آمریکا

ﭼراغ قوه دستی ﺷارژى بزرگ
چراغ قوه قابل شارژ  220ولت
تامین کننده نیروی برق از جنس باطری نیکل کادمیوم
المپ  20ولت
قابلیت کنترل نور خارج شده
منعکس کننده نور
با کانون کنترل  -چراغ قوه دارای یک باتری قابل شارژ
 230vبا دو شاخه

ﭼراغ قوه ﺿد انفجار
مخصوص عملیات در محیط های گازی
()ZONES 1 AND 2 GAS GROUPS IIA, IIB, IIC
بــا کارایــی بیــش از  10الــی  12ســاعت ،بــا  ،IP67دارای 2
باطــری1/5 v
دارای استاندارد اروپا
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تجهیزات ﻫیدروﻟیﮏ ﻟوﮐاس با استاندارد ﺟدید
STREAM LINE

تکنولـــوژی جدیــد اســتفاده شــده در سیســتم تجهیــزات
هیدرولیــک لـــوکاس بــا نــام  STREAMLINEمیباشــد کــه بــه
جــای اســتفاده از دو کوپلینگ ،از یک کـــوپلینگ جهت اتصـــال
دو شیلنگ استفـــاده میشود که ایـــن حـــالت دارای استحکـــام
باال و معـــایب دو شــیلنگ داخـــل یکدیگرکـــه در سیســتم هـــای
مشـــابه استفـــاده شــده را نیـــز نــدارد .در ایـــن تکنولوــﮋی هـــر
دو شــیلنگ هیدرولیـــک ورودی و خروجـــی بــه یــک کـــوپلینگ
متصـــل میشـــوند .
استفـــاده آســان ،اتصـــال ســریع کـــوپلینگ هــا بــا داشــتن
دســتکش عملیاتــی بــه راحتـــی امکـــان پذیــر میباشــد .قابلیت
جـــدا کــردن اتصــال در حالــت کار و فشـــار بــاال در ایـــن سیســتم
میتــوان کـــوپلینگ هــا بــدون نیــاز بــه قطــع فشــار ازهــم جــدا
کــرد کــه ایــن یــک امتیــاز بــزرگ در ایــن سیســتم محســوب
میشــود .قابلیــت تعـــویض از دو کوپلینــگ بــه تــک کـــوپلینگ
بــه راحتــی و بــدون نیـــاز بــه تخصــﺺ خـــاص .قابلیــت اســتفاده
تــا  50متــر شــیلنگ بــدون کاهــش فشــار قابلیــت  -چرخــش
شــیلنگ تــا  360درجــه.
شــیلنگ فشـــار دارای فلـــورسنت که در تاریکی به راحتی قابـــل
تشــخیﺺ میباشــد.
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بازﮐﻨﻨده SP 510
عملکـــرد  SPREADERدارای نیـــروی فـــوق العـــاده ،بـــرای
عملیـــات نجـــات و مخصــوص کـــارهای ســنگین طراحــی شــده
اســت کــه یکــی از قویتریــن ابزارهــا درکـــﻼس خــود میباشــد.
بازکــردن درب هایــی کــه تغییــر حالــت در ســاختار فیزیکــی فلــز
آن ایجـــاد شــده و درســت کــردن دریچــه آدم رو دردیوارهــای
آهنــی کشــیدن شاســی هــای تغییــر شــکل داده بــه وســیله
ســتهای زنجیرکــه در ســوانحی نظیــر راه آهــن ،هوایــی،
دریایــی و حــوادث طبیعــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
نیروی بازکنندگی230kn :
میزان بازکنندگی800mm :
میزان کشش665mm :
نیروی کشش58kn :
وزن24/4 kg :
ساخت لوکاس آلمان

در باز ﮐﻦ  LUKASمدل HTS 90
ســت کامــل در بــاز کــن بــا پمــپ دســتی بــرای بــاز کــردن
انــواع درب هــا موثــر میباشــد.
مشخصات کاربردی
شکســتن قفــل یــا بازکــردن درب هــای حفاظتــی -آتــش ســوزی
در ســاختمان هــای هتــل هــا و یــا ســاختمان هــای تجــاری،
تصادفــات
نیروی بازکنندگی90kn :
کورس100mm :
وزن12/8 kg :
ساخت لوکاس آلمان

بازﮐﻨﻨده SP 310
قویتریـــن و ســبک تریــن ابــزار در این کـــﻼس 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 دریچههایــی
در دیوارهـــای فلـــزی بــرای نجــات انســانها ،کشــیدن
شاســیهای تغییــر شکـــل داده شــده
نیروی بازکنندگی256kn :
میزان بـازکنندگی720mm :
میزان کشش622mm :
نیروی کشش51kn :
وزن19/6 kg:
ساخت لوکاس آلمان
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ﮐاتر پدال بر S 120
مخصـــوص بریــدن پــدال هــای گاز ،کﻼج ،ترمــز و فرمــان کــه در
تصـــادفات جــاده ای پــای راننــده زیــر پــدال هــا و فرمــان قـرار گرفتــه
اســت.
مخصـوص کـار در فضاهای محدود
دارای قـدرت بسیار باال و وزن کم
سهولت و سرعت باال در کار
ساخت لوکاس آلمان
قدرت برش183kn :
تیغه باز52mm :
قﻄر برش22mm :
وزن4/4 Kg :

ﮐاتر S 311
ابزاربرش با تیغه های عریض و پهن باعملکرد باال
طراحی شده برای عملیات نجات طوالنی مدت
نیروی برش باال ،با کمترین وزن برابر14Kg
مشخصـــات کاربــردی :عملیــات نجــات از جملــه حــوادث
جــادهای یــا راه آهــن ،حـــوادث هوایـــی ،دریایـــی  -بریــدن
قطعــات اتومبیــل ،لولــه هــا ،پروفیــل آهــن ،حــوادث طبیعــی و
آوارســاختمانی و غیــره
نیروی برش422kn:
تیغه باز150mm :
قﻄر برش33mm :
وزن13/9 kg :
ساخت لوکاس آلمان

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

کاتــر بــا عملکــرد بــاال بــا طراحــی جدیــد  LUKASبــا تیغههــای
گیـرهدار
ظرفیت برش بسیـار باال و حداقل وزن کمتر از .15Kg
دارای وزن کم
طراحــی شــده بـــرای عملیــات نجــات طوالنـــی مــدت
(جــادهای ،راه آهــن ،حــوادث هوایــی ،دریایـــی ،طبیعــی و آوار
ســاختمانی ،بریــدن میلــه هــای تقویــت درب ماشیـــن ،بریــدن
بدنـــه کامیون )
درست کردن دریچه های آدم رو در دیوارههای فلزی
نیروی برش510kn :
کورس تیغه باز225mm :
قﻄر برش33mm :
وزن14/6 kg :
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ﮐاتر مدل S700E
قدرت برش :تا قطر  89میلیمتر

ابزار امداد و نجات LUKAS eDRALIC
نســل جدیــد ابــزار امــداد و نجــات طراحــی و ســاخته شــده
توســط لــوکاس آلمــان کــه در دو حالــت باطــری شــارژی یــا
برقــی مســتقل عمــل مینمایــد بــا همــان قــدرت و کارایــی
ابزارهــا
در سطوح باال

باز ﮐﻨﻨده مدل SP300E
قدرت باز کنندگی 112kn :به میزان  605میلیمتر

ﺟﮏ مدل R411E
قدرت بلند کردن 103kn :به میزان  900میلیمتر
در ایــن سیســتم دیگــر نیــازی بــه موتــور پمــپ و شــیلنگ
نمیباشــد و در صــورت اتمــام شــارژ باطــری میتــوان از بــرق
شــهری جهــت ادامــه عملیــات اســتفاده کــرد.

119

120

تجهیزات نجات ﻫیدروﻟیﮑی و پﻨوماتیﮏ

قیﭽیﻫاى ﻫیدروﻟیﮏ
قدرتمندترین و جدیدترین کاتر با نیروی باطری و برق
با باالترین نوع تکنولوژی مزایا
 ٪10سبکتر از مدل قبلی
طراحی دسته جدید با باالترین میزان کارایی
کارایی بسیار باال بهواسطه باطری بسیار قوی
باالتریــن کیفیــت در طراحــی و نــوع جنــس تیغههــا مناســب
جهــت نســلهای آینــده خــودرو
حمل و نقل سریع و آسان بهوسیله کمربند دستگاه
عملیات نجات بدون نیاز به منبع تامین نیرو و شلنگ
میزان باز شدن تیغه192mm :
وزن 22 :کیلوگرم
مﻄابق طبقهبندی استاندارد :NFPA
مﻄابق طبقهبندی استاندارد H:EN
مقاومت در برابر آبIP54 :

موتور پمﭗ P65O4G
تامین چهار منبع قدرت جهت چهار دستگاه همزان
مزایا
عملیات با چهار ابزار بهطور 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  4زمانه
اتصال  4دستگاه همزمان
قدرت موتور5/1kw :
فشار عملیات 700 :بار
میزان روغن4/8Lit :
وزن49 kg :
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ﺷیلﻨﮓ  10مترى LUKAS STREAMLINE
دو سر با اتصال کوپلینگ سریع
ساخت لوکاس آلمان

پایه حمایت ﮐﻨﻨده ﺟﮏ LRS 120
پایــه حمایــت کننــده ایــن جــک وظیفــه پایــدار نگــه داشــتن
جــک هــا در فضــا هــای چهــار چــوب خــودرو را دارد
وزن4/9kg :
ساخت لوکاس آلمان

ﻫوزریل دو قلوى  20مترى DHR 20
کاربـــرد هوزریـــل دو قلــو بــرای انتقــال نیــرو  -قابلیــت نصب بر
روی وســیله نقلیــه ،در مواقعـــی کــه ابزارهــا بــر داشــته میشــود
و قرقــره بــه دنبالــه آن هــا بــاز میشــود
طراحــی شــده بــرای انــواع پمــپ هــا و تجهیــزات هیدرولیــک
لــوکاس
طول شلنگ20X2 :
وزن34kg :
ساخت لوکاس آلمان

پمﭗ دستی LH2/1, 8-63DIN
ظرفیت روغن4Lit :
وزن11kg :
ابعاد760x130x203 mm :
قابل استفاده جهت تمام ابزارهای LUKAS
مناســب جهــت اســتفاده در مناطقــی کــه احتمــال گازهــای
قابــل اشــتعال وجــود دارد.
ساخت لوکاس آلمان
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ﺟﮏ تلﺴﮑوپی مدل R410
مشخصات کاربردی
حــوادث جــادهای ،راه آهــن ،هوایــی ،حــوادث دریایــی ،نجــات
ساختمـــان ،حرکــت دادن شاســـی هــا ،بلندکــردن بار ،ســاختن
دریچــه هــای آدم رو و پایــدار
میزان کورس300mm :
نیروی بلند کردن137kn :
کورس اولیه450mm :
کورس ثانویه750mm :
وزن12/5 kg :
ساخت لوکاس آلمان

ﺟﮏ تلﺴﮑوپی مدل R412
ظرفیت باال بردن 24تن
ایــن جــک بـــرای بیشتـــرین عملکــرد و استفـــاده آن بـــرای
خودروهایــی بــا تکنولــوژی بــاال در بدنــه اختصــاص داده شــده
اســت و جــزء پرقدرتریــن جــک تلســکوپی بــا وزن کــم میباشــد.
ایــن جــک بــرای حوادثــی چــون جــادهای ،راه آهــن ،حــوادث
هوایــی ،حــوادث دریایــی و نجــات ســاختمانی
ساخت لوکاس آلمان
میزان کورس500mm:
نیروی بلند کردن137kn :
کورس ثانویه1180mm :
وزن17/4 kg:

اﺿافه ﮐﻨﻨده ﺟﮏ
جهت اضافه کردن به طول جک
طول250mm :
ساخت لوکاس آلمان
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باطرىﻫاى مﺨﺼوص تجهیزات eDRAULIC
باطریهــای مخصــوص تجهیــزات  eDRAULICلــوکاس بــا
کارایــی بســیار بــاال در مقایســه بــا رقبــا
هر باطری جهت یک ساعت عملیات کامل
یــک باطــری قابلیــت اســتفاده در تمــام ابــزارآالت (قیچــی،
بازکــن ،جــک و )...
قابلیت ماندگاری شارژ موجود در باطری بعد از شش ماه
نشــاندهنده میــزان شــارژ موجــود روی باطــری در حیــن
عملیــات
دارای چراغهــای  LEDبــا روشــنایی بــاال بــدون نیــاز بــه
باطــری اضافــه
چــراغ نشــاندهنده محــل باطــری جهــت عملیــات در
تاریکــی
ســرعت عمــل بــاال در تعویــض اتصــال کابــل بــرق شــهر بــا
باطــری در یــک محــل مشــخﺺ
متعلقــات :شــارژ باطــری بــا امــکان تغذیــه ،220 ،24 ،12
 110ولــت مبــدل کابلــی  220ولــت بهجــای باطــری جهــت
اســتفاده از ژنراتــور بــا مــواد بــرق شــهر بهجــای باطــری
بههمــراه کیــف حمــل
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دستﮕاه ﭼﻨد مﻨﻈوره (قیﭽی و فﮏ)
ﻟوﮐاس مدل LKS31
دســتگاه ترکیبــی شــامل قیچــی و فــک و پمــپ دســتی
مخصــوص عملیــات نجــات بــا محدودیــت فضــا و عــدم امــکان
اســتفاده از موتــور پمــپ هیدرولیــک و شــیلنگ -قابلیــت
گــردش  360درجــه قســمت فــک هــای ابــزار.
قابلیــت اســتفاده در عملیــات امــداد و نجــات در ارتفــاع و بــاالی
نردبــان  /عملیــات نجــات در تونــل و آسانســور  /بــاز کــردن و
تغییــر فــرم دادن ســاختار درب هــا و اســکلتهای صنعتــی /
بریــدن اســکلت هــای فلــزی و ورق هــای فــوالدی
نیروی برش204kn:
قﻄر برش فوالد22mm :
میزان باز شدن تیغه های برش182mm :
قﻄعه باز کنندگی136mm :
میزان باز شدن فک های باز کننده256mm :
اندازه833x170x150 :
وزن10/9 kg:
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ست ﻫیدروﻟیﮏ ﻟوﮐس مدل RS1
یــک مجموعــه کامــل از ســت هیدرولیــک کــه شــامل یــک
دســتگاه کامبــی تولــز مــدل  - SC357یــک ســت زنجیــر KSV8
 موتــور پمــپمدل OG P620
یک حلقه شیلنگ با کوپلینگ تک اتصال 5متری
یک دستگاه جک استاندارد نجات مدل R410
یــک جعبــه مقــاوم آلومینیــوم بــا محفظــه و نگهدارنــده هــای
مخصــوص لــوازم طراحــی شــده جهــت حمــل توســط انــواع
خودروهــا بــدون نیــاز بــه جاســازی قابــل حمــل توســط  1یــا  2نفــر
وزن کامل جعبه با ابزارها69/6 kg

ست حمایت ﮐﻨﻨده LQS
جهــت ثابــت نگـــه داشــتن خودروهـــای واژگــون شـــده کـــه
وضعیــت نامتعادلـــی دارنــد.
ایــن ســت حمایــت کننــده  LQSجهــت عملیــات نجــات و بیــرون
آوردن سرنشــینان خــودرو اســتفاده میشــود کــه هــر لحظــه
احتمــال برگشــت خــودرو وجــود دارد کــه وضعیــت خطرناکــی
را دارنـــد .به کمـــک ایـــن وسیـــله کــه قابـــل تنظیم اســت از جهت
ارتفـــاع و قابلیـــت ثابــت کــردن خــودرو توســـط کمـــربند هـــای
مخصـــوص میتــوان خــودرو را در حالــت ایمــن ثابــت نگــه داشــت.
نیروی بلند کردن پایه1000kg :
نیروی کشش کمربند بیش از1000kg :
ابعاد220x210x1340 mm :
وزن34kg :
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تجهیزات سوانح ریلی (برگشت قطار به ریل)

Rerailing Equipment

تجهیــزات مخصــوص ســوانح ریلــی جهــت بلنــد کــردن و
جابهجایــی لوکوموتیــو و واگنهــای قطــار و متــرو کــه در اثــر
حادثــه از ریــل خــارج شــده و جاگــذاری مجــدد آنهــا بــرروی
ریــل اصلــی میباشــد .ایــن تجهیــزات شــامل دســتگاههای
زیــر بــا ظرفیتهــای مختلــف میباشــد.
موتور پمپ هیدرولیک
میز کنترل
جکهای تلسکوپی
مجموعه جابهجایی عرضی ()DUO travercing unit
تجهیــزات مکانیکــی شــامل (پــل ریــل ،حمــل کننــده قلطکــی،
ســاپورتهای پرکننــده)
دستگاههای کشنده
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ﺟﮏﻫاى بادى

LIFTING BAGS - VETTER
ســاخت کارخانــه  VETTERآلمــان ،یکــی از مطرحتریــن
ســازندگان جکهــای بــادی امــداد و نجــات و تجهیــزات انتقــال
هواپیمــای خــارج شــده از بانــد فــرودگاه و تجهیــزات مقابلــه
بــا حــوادث صنایــع شــیمیایی و تشــکهای نجــات در ابعــاد
مختلــف.
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 گودالهای 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 1 :V1تن
ظرفیت مدل 1 :V102تن
فشــار کاری 12 :بــار (باالتریــن قــدرت باالبــری در دنیــا بــا
افزایــش 50درصــدی کارآیــی)
تکنولــوژی جدیــد  S.Tec12 barمنحصــر بــه فــرد
بیرقیــب در دنیــا

VETTER
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ست نشتگیر Sealing BAG
جهــت جلوگیـــری از نشــتی مایعـــات در حـــوادث از جملــه
تصادفـــات جــاده ای نشتـــی مخـــازن تانکرهــای ســوخت و مــواد
سمیبشــکهها و اســیدی نشــتی لولههــای تاسیســـات صنعتــی
و کارخانجــات خطــوط انتقــال مــواد نفتــی و اســیدی بــه کمــک
ایــن لــوازم میتــوان بــا حداکثــر ســرعت جلــوی نشــتی مایعــات را
گرفــت تــا از بــروز هــر گونــه حــوادث از قبیــل
انفجــار و یــا پخــش شــدن مواد ســمیجلوگیری شــود .ســت هـــای
نشــت گیــر  Vetterســاخت آلمــان جهــت اســتفاده هــای مختلــف
ساختهشــده کــه بنــا بــه نــوع عملیــات انتخــاب و ارائــه خواهــد
شــد.
جهــت اطاالعات فنــی بــه ســایت اینترنتــی  wwe.vetter.deمراجعه
و بــا قســمت فــروش شــرکت ســنگین کـــار صنعــت تمــاس حاصــل
نمایــد .عملکـــرد سیســتم نشــت گیــر بصــورت بــادی و توســط
کپســـول هـــوا یــا تلمبــه بــاد میباشــد.
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ﻟﺒاس ﺷیمیایی
مخصــوص کـــار در محیــط هـــای آلــوده شیمیایـــی مطابــق
استـــاندارد  ،ENایــن 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
فــرد را در مقابـــل اســید و مــواد شــیمیایی محافظــت کــرده و
رنــگ آن نارنجــی میباشــد.

ﻟﺒاس ﻏیر قابل نفوذ
ایــن نــوع لبـــاس مخصــوص عملیـــات در محیــط هــای بــا
آلـــودگی گـــازهای ســمیو پرتوهـــای یونســاز میباشــد .ایــن
لبـــاس دارای دستـــکش اســت و کامﻼ 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 میباشــد،
یکســره و همـــراه بــا شبرنـــگ در نقــاط مختلــف (آســتین هــا،
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
برابــر حریــق ضــد آب و ضــد بــاد مطابــق بــا اســتاندارد اروپــا EN469
 دارای کارایــی در ســطوح عملیــات Z2, Y2, xr1, xf1مشخصاتکاپشن
طول پشت کاپشن76cm :
دارای زیــپ بــا کیفیــت بــاال جهــت دسترســی بــه شــلوار و داخــل
کا پشن
درز کاپشــن کامــﻼ عایــق و مطمﺌــن در مقابــل شــعله و رطوبــت
میباشــد و جهــت جلوگیــری از هــر نــوع نفــوذ و مقاومــت بهتــر
داخــل درز از مــواد ضــد شــعله و عایــق شــده بوســیله مــواد ARAMID
زیــپ ضــد حــرارت و دســتگیره نســوز  -ضربــه گیــر پشــت آرنــج
و روی زانــو
دو جیــب روی ســینه جیــب چــپ مخصــوص حمــل بــی ســیم
تســمه نگهدارنــده میکروفــن
چســب جهــت الصــاق نــام مامــور در روی قســمت چپ ســینه در
ابعاد 15x3cm
شــبرنگ هــای اســتاندارد و مطابــق اســتاندارد  NFPAبــا عــرض
 7/5 cmدر رنــگ هــای زرد  /نقــرهای  /زرد دور تــا دور کمــر و
آســتینها و پاییــن شــلوار و بهصــورت عمــود دو عــدد در جلــو و
عقــب کاپشــن  -دارای چســبهای محکــم کننــده و تنــگ کننــده
ســر آســتین هــا
پارچــه الیــه بیرونــی از جنــس  NOMEXضخیــم و ســفت
مخصــوص بــا مشــخصات  195gr/m2کــه شــامل  ٪75نومکــس
میباشــد و  ٪23از مــواد  KEVLARو  ٪2کربــن (جلوگیــری کننــده
از الکتریســیته ســاکن)
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ﻟﺒاس عملیات آتﺶنشانی
آخریــن نســل لباسهــای عملیاتــی آتشنشــانی بــا باالتریــن
مقاومــت و کمتریــن مقــدار وزن کاپشــن  1/60،کیلــو گــرم و
شــلوار  1/46کیلوگــرم در رنــگ و جنسهــای مختلــف نومکــس
( )Nomexو ( )PBIدر رنگهــای ســرمهای تیــره و قهــوهای
طﻼیــی دارای تایدیههــای اســتاندارد  EN469و  EN1149مقــاوم
در برابــر ایجــاد الکتریســته ســاکن جهــت اســتفاده در مناطــق
خطــر
ایجــاد جرقــه  Class2و دارای قابلیتهــای فــراوان جهــت
بســتن قــﻼب و ابــزارآالت نجــات جهــت کشــیدن و یــا نجــات
دادن شــخﺺ حادثهدیــده و یــا خــود امدادگــر
دارای عﻼیم شبرنگ با انعکاس باال در شب و در دود
مطابق استاندارد  Annexbاز استاندارد EN496
کارایی و عملکرد باالی عملیاتی با جنس PBI
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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 کـﻼه دوختـه شـده
زیپ ایمنـی جهت نجـات اظطـراری
مکـان مخصوص بـرای دستگـاه تنفسی
دارای کـــﻼه دوختــه شـــده بــا جـــای مخصــوص بـــرای کﻼه
آتــش نشــانی و ماســک تنفســی
پنجــره مخصــوص دیــد بــا شیشــه ایمنــی ضـــد آتــش و حرارت
و زیــپ کمــک رســانی اظطــراری بــه آتش نشــان
رو چکمــه ای چندیــن الیــه ای مطابــق بــا جنــس لبــاس بــا
زبانــه کمکــی پوشــش بــا کــف نســوز و مقــاوم تــا  300درجــه
دوخته شده با سیمهای نسوز
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دستﮑﺶ عملیاتی
مطابــق اســتاندارد اروپــا  EN569مناســب بــرای تمامیعملیات
آتــش نشــانی و امــداد و نجــات  -مقــاوم در برابــر حــرارت و ضــد
آب بــا انعطــاف بــاال جهــت ســهولت در عملیــات بــا هــر نــوع
لــوازم
دارای ضربه گیر در پشت و روی انگشت ها
دارای قﻼب جهت اتصال به لباس

دستﮑﺶ ﺿد برش
دســتکش پارچــه ای تمــام پنبــه کشــباف بــا رویــه ()N.B.R
پﻼســتیک مصنوعــی نیتریــل گریــپ
نیتریــل  360کــه در مقایســه بــا الســتیک معمولــی در برابــر
سایشــی  10برابــر مقاومتــر اســت و مقــاوم در برابــر لبــه هــای
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  10000ولت
وزن40gr :

دستﮑﺶ طﺒی
دســتکش الســتیکی اســتریل یــک بــار مصــرف ،ســایز بــزرگ،
(داخــل جعبــه صــد تایــی)

دستﮑﺶ نﺴوز
مطابق استاندارد 659EN
ســاخته شــده بــا روکــش آلومینیــوم بــرای آتــش و مقــاوم در
برابــر حــرارت
وزن34gr :
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ﮐﻼه آتﺶ نشانی
ســاخته شــده از کامپوزیــت و فایبــر گﻼس  -دارای محافــﻆ
تمــام ســر و صــورت و گــردن
مقــاوم در برابــر شــعله و تشعشــع تــا  1000درجــه ســانتی
گــراد
دارای وزن سبک 1/350 gr
قابلیــت نصــب متعلقــات از قبیــل چــراغ قــوه مخصــوص -
محافــﻆ نســوز پشــت گــردن از جنــس فیبــر کربــن بــا روکــش
آلومینیــوم
مقــاوم در برابــر حــرارت تــا  250درجــه ســانتی گــراد مطابــق
اســتاندارد اروپــا ()EN443
دارای فــوم ضربــه گیــر از جنــس پلــی اورتــان جهــت جلوگیری
از شــوک و ضربه
محافــﻆ صــورت ضــد بخــار و ضــد خــش و مقــاوم تــا 300
درجــه ســانتی گــراد

ﮐﻼه مﺨﺼوص نجات
ایــن نــوع کﻼه مخصــوص کوهنــوردی اســت و جنــس آن از
مــواد  ABSضــد ضربــه میباشــد .از داخــل دارای مــواد ضربــه
گیــر اســت و دارای اســتاندارد  ENاســت .دارای تســمههای
قابــل تنظیــم جهــت ثابــت شــدن بــه روی ســر امــداد گــر و
قابلیــت نصــب چــراغ هــای مخصــوص LED

ﮐﻼه ایمﻨی
رنگ :زرد
ساخت ایران

135

136

ﻟﺒاس و تجهیزات حفاﻇت فردى

عیﻨﮏ ﺟوﺷﮑارى
مشــخصات:دارای شیشــه هــای مخصــوص محافــﻆ در برابــر
اشــعه جــوش کاری.
مــواد تشــکیل دهنــده :فــوم ســبز رنــگ از جنــس  PVCنــرم،
لنــز  ABSمشــکی ،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 ابــزارآالت،
بــا دســته پﻼســتیکی و قابــل تنظیــم

عیﻨﮏ آفتابی
مقاوم در برابر پرتوهای UV
جنس :دسته از مواد پﻼستیکی تاشو
ساخت کشور آلمان
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آﻻرم ایمﻨی فردى
جهــت ایجــاد آالرم و اعــﻼم کمــک از طــرف امــداد گــری کــه
در زیــر آوار یــا صحنه حـــادثه گرفتـــار گردیـــده
دارای ضـامن کمـری  -بند گردنـی
دارای چراغ روشنایی بهصورت یک نواخت و چشمک زن
قدرت صوتی 120DB
باطری  1عدد  9ولت

ماسﮏ تﻨفﺴی فیلتر دار تمام ﺻورت
ماســک تمـــام صــورت از جنــس الستیـــک ترمــو پﻼســتیک و

CL3

جنــس :الســتیک طبیعــی و یــا ســیلیکونی.این ماســک هــا
دارای لنـــزی بـــا وســعت دیـــد بسیـــار زیـــاد کـــه از جنـــس پلی
کربنـــات بــا خصوصیـــات ضـــد خــش و مقــاوم در برابــر حﻼلهــا
ســاخته شــده اســت.

دستﮕاه تﻨفﺴی
شــش لیتــری 300بــار بــا کپســول از جنــس کامپوزیــت همراه
بــا متعلقـــات اســتاندارد ( ســت حمـــل ،رگﻼتــور ،ماســک و).....
دســتگاه مطابــق بــا اســتاندارد 137EN
ماسک استاندارد 136EN
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ﭼﮑمه ایمﻨی Safety boots
ســاخته شــده از مــواد  PVCصنعتــی مطابــق بــا اســتاندارد
 EN2034بــا آســتر داخلــی از مـــواد مخصــوص بهداشــتی دارای
پنجــه فــوالدی -کــف چکمــه از جنــس مــواد ضــد لغزندگــی و
مــواد شــیمیایی
رنگ :زرد
سایز47-38 :

پوتیﻦ آتﺶ نشانی
مخصــوص عملیــات آتــش نشــانی -مطابــق بــا اســتانارد
 - EN/CEعایـــق در برابــر آب و مقــاوم در برابــر لبـــه هــای تیــز-
کــف جنــس مقـــاوم در برابــر اســید و روغــن و ضدلغزندگــی

ﭼﮑمه آتﺶ نشانی Fire Fithing Boot
مخصـــوص عملیـــات آتــش نشــانی مطابـــق بــا استانـــدارد
EN/CE/NFPA
عایـق الکتریسیته
دارای محـــافﻆ جلــو و کــف از جنــس اســتنلس استیـــل -
مقـــاوم در برابــر لبـــه هــای تیــز و برنــده
جنس :کف مقـاوم در برابر شعله
ضد اسید و روغـن و ضد لغزندگـی
دارای دستگیـره
حمل از جنـس مـواد نسوز
رنگ :زرد و مشکی
کامﻼ ضـد آب
آستـر داخلی از جنس
نخی و مواد بهداشتی استاندارد

140

