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سه پایه نجات از چاهت

 
8TM : مدل سه پایه نجات 

 200kg :ظرفیت کاری 
 جنس سه پایه: آلومینیوم آلیاژی

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

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

گــرم
  795EN :دارای استاندارد 

نردبان طنابی

 
 طول: 10 الی 20 متر

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

قنــات هــا و غیــره

طناب نجات

 طول: 10 الی 40 متر
 مقاومت استاتیکی و دینامیکی 

 دارای استاندارد اروپا

ست کامل کوهنوردى

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

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

امداد در ارتفاع
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نردبان چنگک دار

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

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

 جنس: پروفیل آلومینیوم آلیاژی
6 -4 m :طول 

نردبان تلسکوپی

 
 جنس: آلومینیوم آلیاژی سبک

78cm طول باز 4 متر طول بسته 
 دارای استاندارد اروپا

نردبان آلومینیومی کشویی

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

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

 تعداد پله: 36 عدد
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امداد در ارتفاع

SP16 تشک نجات

  ساخت Vetter آلمان
DIN 1451 مطابق استاندارد 

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

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

در مــدت 30 ثانیــه در عملیــات قــرار می گیــرد.

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

 30 s :زمان باد شدن 
 10 s :زمان تخلیه 

55kg :وزن کامل با کپسول هوا 

SP25 تشک نجات

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

می باشــد. 
 4/6x4/6 m :فضای کاری 

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

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

on the spot when
 there is no other way

Safty Cushions
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SP60 تشک نجات

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

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

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

 
 ایــده آل بــرای عملیــات نجــات در معــادن و در ارتفاعــات.

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

 215cm:طول 
 63cm :عرض 
 20cm :عمق 

 15kg :وزن 
 225kg :محدودیت کاری 

Scoop Stretcher برانکار اسکوپ

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

و جمـــع شـــدن در هنگـــام جـابجایـی 
 دارای کیف 

0/3x0/55x0/9m:مخصوص حملت کامل 

براکارد مخصوص صدمات ستون فقرات 
)Back Board(

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

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

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

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

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

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

5/11 kg :تجهیزات 

کوله پشتی کمک هاى اولیه

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

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

6 lit :تجهیزات 

کیت تنفس مصنوعی

 
 جهت رساندن اکسیژن به مسدوم و ایجاد تنفس

 جنس کپسول : آلومینیوم
2 lit :ظرفیت 

امداد پزشکی
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پتوى نجات آلومینیومیت

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

داد.
 0/55kg :وزن 

150x215cm:ابعاد 

پتوى مقاوم در برابر شعله
 

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

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

2400gr :وزن 
 1600mm :عرض 

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

EN دارای اســتاندارد

برانکارد تاشو

 
 185cm :طول در حالت باز 

 100cm :طول در حالت بسته 
 58cm :عرض 

 دارای کیف حمل
6kg :وزن 

 130kg :ظرفیت کاری 

امداد پزشکی
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قایق امدادى

 
 طراحــی خــاص جهــت عملیــات امــداد و نجــات در ســدها و 

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

اســب بخار
 دارای مقاومت باال در برابر پارگی

چراغ قوه

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

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

35 mm آن
 وزن چراغ در آب: 180 گرم 

Xenon-Bulb 6 از نوعw المپ با قـدرت 

حلقه پالستیکی نجات

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

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

 رنگ سفید یا نارنجی

BALTC جلیقه نجات

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

مخصــوص. 
 دارای کمربند قابل تنظیم

امداد در آب
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جلیقه غواصی

 
DENIER 1000 با PU الیه خارجی از جنس 

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

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

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

EN/CE دارای دستگیره حمل مطابق استاندارد 

کپسول هواى غواصی

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

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

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

EN/CE مطابق استاندارد 

دستکش غواصی

و  شــصت  دســتکش  کــف  در   SUPERTEX روکــش  دارای   
اول  انگشــت 

 3/5mm ضخامت دستکش 
EN/CE مطابق استاندارد 

چکمه غواصی

6mm :ضخامت 
 FIRE DRY :جنس الیه داخلی 

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

ــدار  ــتیک آج الس
 وزن: سبک 

 5/6mm :ضخامت 
0/7kg :وزن 

EN/CE مطابق با استاندارد 



109 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت

ست غواصی رگوالتور هوا

 
 مجهز به سیستم کنترل اتوماتیک هوای خروجی 

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

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

و ســدها تــا دمــای 10- 
 EN/CE مطابق استاندارد 

 قابلیت استفاده در آبهای سرد

لباس غواصی

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

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

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

 دارای محافط آرنج و زانو

عمق سنج، فشار سنج و قطب نماى غواصی

SPIRAL دارای مکانیزم 
80cm طول شیلنگ 

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

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

 جهت استفاده در عمق 
EN-CE مطابق استانارد 

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

 دارای صفحه واضح در عمق آب

Diving Knife چاقو

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

EN/CE مطابق با استاندارد 

امداد در آب
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REEL قرقره

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

EN/CE مطابق با استاندارد 

کیف حمل لوازم مخصوص

 سایز: 35x28x75 سانتیمتر 
 73 lit  :ظرفیت 

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

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

MANTA کفش غواصی فین

 
 طراحی شده جهت غواصی طوالنی

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

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

افرایــش مقاومــت فیــن
عاجهــای  دارای  آناتومی پــا  بــا  مطابــق  شــده  طراحــی   

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

Under Water Goggles عینک غواصی

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

 ضد بخار 
 TEMPERED GLASS لنزها از جنس 

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

 صفحه شفاف و سبک 
EN/CE مطابق با استاندارد 

SNORKEL لوله هوا

 
 لوله هوا جهت اتصال و محکم شدن به ماسک 

EN/CE مطابق با استاندارد 

امداد در آب




