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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



118

ک
اتی

وم
و پن

ی 
یک

رول
ید

ت ه
جا

ت ن
یزا

جه
ت

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



124

ک
اتی

وم
و پن

ی 
یک

رول
ید

ت ه
جا

ت ن
یزا

جه
ت

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.




