NP/NPM 16

szerokość:

długość:

wysokość:

5,20 m

3,10 m

2,60 m

Wyposażenie standardowe namiotu:
pokrowiec
komplet szpilek i kołków, młotek
zestaw naprawczy
mieszek nożny BRAVO o poj. 6,5l
NAMIOTY NP/NPM
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SPODNIE DO PRACY W WODZIE

KOMBINEZON DO PRACY W WODZIE

ODZIEŻ SPECJALNA

Spodnie z tkanin gumowanych mogą być stosowane w kontakcie z: wodą, ściekami,
roztworami soli, środkami ochrony roślin, ciekłymi i sypkimi nawozami sztucznymi
i naturalnymi, ściekami zanieczyszczonymi olejami i smarami, roztworami amoniaku,
rozcieńczonymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi, alkoholem, formaliną,
detergentami. Materiał: tkanina poliamidowa jednostronnie gumowana, szwy i złącza
zabezpieczone taśmą uszczelniającą. Kolor: zielony lub czarny

Rozmiar:

Dł. spodni:

Szer. spodni:

Rozm. buta:

I

1360 mm

625 mm

42

II

1375 mm

645 mm

43

III

1390 mm

665 mm

45

Kombinezon do pracy w wodzie wykonany jest z tkaniny poliestrowej zdwojonej
z dzianiną poliamidową, z zamkiem wodoszczelnym, uszczelnieniem szyi, kapturem
i przyklejonymi na stałe butami gumowymi. Zabezpiecza całe ciało użytkownika
przed zamoczeniem, a także posiada dodatkową wyporność.

WODERY
Buty wędkarskie – wodery przeznaczone
do użytkowania na otwartej przestrzeni
w warunkach wymagających ochrony nóg
przed działaniem wody i wilgoci np. dla
wędkarzy. Wyposażone są w elementy
do przypinania cholew do paska. Materiał:
tkanina poliamidowa jednostronnie
gumowana, szwy i złącza zabezpieczone
taśmą uszczelniającą. Kolor: zielony lub
czarny. Rozmiary: 43-45.

Wielkość

Na wzrost:

Obwód pasa:

Wielkość obuwia*:

I

176-188 cm

do 116 cm

do 104 cm

9/43

II

182-194 cm

do 124 cm

do 112 cm

10/44

*wg numeracji angielskiej/francuskiej
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Obwód klatki piersiowej:

TORBA MEDYCZNA PSP R1
Torba medyczna zaprojektowana z myślą o służbach medycznych. Pojemna komora główna otwierana za pomocą zamka wszytego w cały obwód torby. Wewnątrz sześć zasobników
segregacyjnych zapinanych na zamek. Saszetki sczepione z podstawą za pomocą rzepów dają możliwość szybkiego wpinania i wypinania oraz przenoszenia za pomocą uchwytów.
Modułowa konstrukcja saszetek umożliwia dowolną konfigurację zawartości torby. Każdy zasobnik zapewnia przejrzystą segregację wyposażenia oraz łatwe odnalezienie niezbędnego
sprzętu dzięki przezroczystym wiekom. Wewnątrz miejsce na butlę resuscytacyjną. Na bocznych ściankach kieszonki z siatki przenaczone na drobne przedmioty. Na zewnątrz trzy zasobniki
segregacyjne otwierane na zamek. Saszetki zewnętrzne sczepione z podstawą za pomocą zamków, które pozwalają na szybkie wypięcie i wpięcie oraz przenoszenie za pomocą uchwytów.
Dodatkowo na ścianach bocznych cztery kieszenie zapinane na zamek. Spód torby wzmocniony, odporny na przetarcia, wodoodporny dzięki zastosowaniu tkaniny gumowanej.
Dodatkowo zabezpieczony gumowymi stopkami. Tył plecaka opiankowany. Jaskrawe detale i oznakowanie taśmami pryzmatycznymi zapewniają bezpieczeństwo i widoczność również
w czasie nocnej akcji ratunkowej.

Materiał:
Plecak wykonany z Cordury 1100. Wytrzymałe klamry. Grube zamki i suwaki YKK gwarantują pewne i płynne otwieranie komór i kieszeni. Gumki mocujące przeznaczone do przytrzymywania
drobnych przedmiotów wyposażenia. Plecak w całości opiankowany. Torba wykonana metodą szycia. Powierzchnie szyte gładkie, bez zmarszczeń i przerwanego ściegu.

PSP R1

szerokość:

głębokość:

wysokość:

pojemność:

400 mm

320 mm

800 mm

100 l

plecak - opiankowane i wykończone oddychającą tkaniną dystansową szelki oraz pas biodrowy z możliwością regulacji pozwalają na wygodne przenoszenie na plecach i dopasowanie
do powierzchni ciała. Szelki spinane regulowanym pasem piersiowym.
torba - dwa uchwyty z tworzywa pozwalają komfortowo przenosić plecak w ręku (uchwyt górny i boczny)
walizka - kółka zamontowane w dnie plecaka i uchwyt pozwalają na wygodne ciągnięcie plecaka po podłożu
Trzywariantowy system przenoszenia umożliwia odnalezienie się ratownika w każdym terenie, w którym przebiega akcja ratunkowa oraz nawet długi marsz z obciążoną torbą.

TORBA MEDYCZNA PSP R1

System przenoszenia:
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S-01

S-07
Szelki bezpieczeństwa z grzbietową klamrą
zaczepową, regulacją pasów udowych
oraz klamrą spinającą na pasie piersiowym.
Waga 0,55 kg, norma PN-EN 361, certyfikat
CE.
Dopuszczenie do pracy w górnictwie w
strefach a, b oraz c niebezpieczeństwa
wybuchu metanu.

Szelki bezpieczeństwa wyposażone
w grzbietową klamrę zaczepową i przedni
punkt zaczepowy, posiadające stały pas
biodrowy z klamrami bocznymi do pracy
w podparciu oraz pełną regulację pasów
barkowych i udowych. Opcjonalnie szelki
dostępne z elastycznymi pasami barkowymi
zwiększającymi komfort pracy (E)
oraz z klamrami szybkowyczepnymi
w pasie biodrowym i na pasach udowych (KZ).
Waga jak w tabeli.

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkowane w różnych wariantach:
- S-07 KZ – szelki z klamrami
szybkowczepnymi
- S-07 E – szelki z elastycznymi taśmami
barkowymi
- S-07 EKZ – szelki z elastycznymi taśmami
barkowymi i klamrami szybkowczepnymi
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Norma PN-EN 361, PN-EN 358, certyfikat CE.

S-2

S-300
Szelki bezpieczeństwa z grzbietową klamrą
zaczepową, stałym pasem biodrowym
z bocznymi klamrami do pracy w podparciu,
dwiema klamrami piersiowymi służącymi
do ewakuacji. Waga 1,6 kg,
norma PN-EN 361, PN-EN 358, certyfikat CE.
Dopuszczenie do pracy w górnictwie
w strefach a, b oraz c niebezpieczeństwa
wybuchu metanu.

Szelki bezpieczeństwa wyposażone
w grzbietową klamrę zaczepową oraz przedni
punkt zaczepowy, posiadające pełną regulację
pasów barkowych i udowych.
Waga 1 kg, norma PN-EN 361, certyfikat CE.
Dopuszczenie do pracy w górnictwie
w strefach a, b oraz c niebezpieczeństwa
wybuchu metanu.

OLR-K

Linki strażackie ZL

Typ

ZL-20

ZL-30

Długość

20 m

30 m

Regulowana poliamidowa linka
bezpieczeństwa o średnicy 14 mm
i maksymalnej długości 1,65 m,
bez zatrzaśników.
Norma PN-EN 354, certyfikat CE.

Linki torlenowe zaplecione, bezrdzeniowe o średnicy 14 mm, zakończone
zatrzaśnikiem aluminiowym A529 o prześwicie otwarcia 20 mm
oraz pętlą z kauszą. Pakowane w torbę przenośną. Certyfikat CNBOP.

OLR-S

Linki do węży ssawnych LWS

LWS 10

LWS 20

Długość

10 m

20 m

Regulowana poliamidowa linka
bezpieczeństwa o średnicy 14 mm
i maksymalnej długości 1,86 m, zakończona
dwoma zatrzaśnikami F 648 o prześwicie
otwarcia 17,5 mm.
Norma PN-EN 354, certyfikat CE.

Linki poliamidowe zakończone z jednej strony pętlą, a z drugiej stalowym
zatrzaśnikiem owalnym A 42400 ZO o prześwicie otwarcia 17 mm.
Posiadają dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed rozplataniem.

LINY BEZPIECZEŃSTWA

Typ

OLR-A

Regulowana poliamidowa linka
bezpieczeństwa o średnicy 14 mm i
maksymalnej długości 1,85 m, zakończona
dwoma zatrzaśnikami A 529 o prześwicie
otwarcia 20 mm.
Norma PN-EN 354, certyfikat CE.
Dopuszczenie do pracy
w górnictwie w strefach a, b oraz c
niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
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ZAPORY PRZECIWPOWODZIOWE

ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA 10M Z RĘKAWEM WEW. 23M

Zapora przeznaczona jest do budowania wałów przeciwpowodziowych lub ich
podwyższania. Składa się z dwóch rękawów. Wewnętrzny rękaw wypełnia
się wodą, a zewnętrzny tworzy jego powłokę. Zaletami systemu jest niewielki
ciężar, łatwość przemieszczania, składowania i instalacji. Zapory pakowane
są po trzy sztuki w komplecie łącznie z opaskami zamykającymi.
wysokość ok. 40-50 cm (w zależności od ukształtowania terenu)
szerokość ok 100 cm
długość 10 m (w jednym odcinku mieści się ok. 3000 dm3 wody)
waga jednej zapory ok. 10 kg
wymiary złożonej zapory: 110 cm x 40 cm x 5 cm

ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA 10M - WERSJA Z SUWAKAMI

Zapora przeciwpowodziowa jest wykonana w formie zamkniętego
zbiornika na wodę. Można ją napełniać wodą z hydrantu, wozu
strażackiego lub wykorzystać wodę powodziową, napełniając przy pomocy
różnego rodzaju pomp. Zapora ma średnicę 44 cm i długość 10 m.
System pasków pozwala na łączenie zapór w różne konfiguracje.
Wyposażone w rewizyjny zamek wodoszczelny służący do konserwacji
zapory. Waga zapory: 20 kg.

ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA 10M - WERSJA STANDARDOWA

Jeden 10 m odcinek zastępuje ok. 170 worków z piaskiem. Zapory można
ze sobą połączyć. W przypadku wyższego poziomu wody zalewowej większą
wysokość zapory można uzyskać po umieszczeniu trzeciej na dwóch
wcześniej napełnionych - w formie piramidy. System zapór
przeciwpowodziowych został opatentowany w Urzędzie Patentowym
(nr 195058).

Zapora przeciwpowodziowa jest wykonana w formie zamkniętego
zbiornika na wodę. Można ją napełniać wodą z hydrantu, wozu
strażackiego lub wykorzystać wodę powodziową, napełniając przy pomocy
różnego rodzaju pomp. Zapora ma średnicę 44 cm i długość 10 m.
System pasków pozwala na łączenie zapór w różne konfiguracje.
Waga zapory: 18 kg.
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ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA 2,5M I 5M

PARAWAN ODGRADZAJĄCY MIEJSCE ZDARZENIA

w doskonały sposób zastępują worki z piaskiem
niezwykle szybkie rozstawienie (10 minut)
możliwość łączenia dowolnej ilości rękawów (odcinki 2,5 m lub 5,0 m)
przystosowane do układania w miejscach niedostępnych dla pojazdów
niskie koszty składowania ze względu na niewielki ciężar i małe rozmiary nienapełnionej zapory
ciężar przed napełnieniem: 25 kg (zapora 2,5 m), 48 kg (zapora 5 m)
wysokość zapory po napełnieniu: 90 cm
Opcjonalnie możliwość zastosowania innych przyłączy.
ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA 10M I 20M

Produkt służy głównie jako parawan oddzielający miejsce zdarzenia,
wypadku itp. oraz uniemożliwia ingerencję osób trzecich.
Konstrukcja parawanu pozwala na używanie w każdych warunkach
pogodowych, przy umiarkowanym wietrze. Parawan należy stawiać
na równej i stabilnej powierzchni. Produkt składa się ze stelaża
wykonanego z rur aluminiowych, stalowych nóżek oraz poszycia
tkaninowego. Stelaż składa się z poprzeczek poziomych i dwóch
elementów pionowych,
wyposażonych w nóżki i wsporniki w kształcie płaskowników.
Nóżki umożliwiają postawienie parawanu w pozycji pionowej.
Rury teleskopowe z możliwością regulacji wysokości.
Poszycie jest wykonane z tkaniny, na której można wykonać
nadruk. Stal malowana jest proszkowo. Możliwość łączenia segmentów.
Rozstawienie:
pionowe rurki rozstawiamy na powierzchni
wyciągamy teleskopy na odpowiednią wysokość i blokujemy
nasuwamy poszycie na rurki poprzeczne
zakładamy rurki wraz z poszyciem na elementy pionowe
dopinamy poszycie rzepami do rurek pionowych

Zapory mają formę zamkniętego zbiornika na wodę. Wykonane są z wzmocnionej, dwustronnie
gumowanej tkaniny poliestrowej. Dzięki temu są szczególnie odporne na długotrwałe
oddziaływanie wody, powietrza oraz promieniowania UV. Użyte materiały sprawiają,
że zapora jest produktem wielokrotnego użytku. Przeznaczona jest do budowania wałów
przeciwpowodziowych lub ich podwyższania. System pasków i łączników pozwala na łączenie
rękawów w różne konfiguracje i długości. Do napełnienia zapory wykorzystujemy węże tłoczne
wyposażone w nasady C 75. Zaporę można napełniać wodą z hydrantu, wozu strażackiego lub
wykorzystać wodę powodziową z zastosowaniem różnego rodzaju pomp. Zapora wyposażona
jest również w otwory umożliwiające konserwację i dekontaminację po użyciu.
w doskonały sposób zastępują worki z piaskiem
możliwość łączenia dowolnej ilości rękawów w różnych konfiguracjach (odcinki 10 m lub 20 m)
szerokość przy podstawie: 2 m
wysokość piętrzenia: 1 m
ciężar przed napełnieniem: 67 kg (zapora 10 m), 120 kg (zapora 20 m)
pojemność zapory: ok. 16 m3 (zapora 10 m) lub ok. 32 m3 (zapora 20 m)

Specyfikacja:
wymiar poprzeczny: 3,1 m
rozstaw nóżek min/max: 4,1/4,9 m
wysokość min/max: 1,45/2,55 m
2
powierzchnia użytkowa: ok. 8 m (przy maksymalnej wysokości)
waga: 5 – 7 kg
czas rozkładania: max 3 minuty
Zalety:
niska waga produktu
uniwersalność
mobilność

ZAPORY PRZECIWPOWODZIOWE / PARAWAN ODGRADZAJĄCY MIEJSCE ZDARZENIA

Wykonane są w wzmocnionej dwustronnie gumowanej tkaniny poliestrowej. Dzięki temu zapora jest
szczególnie odporna na długotrwałe oddziaływanie wody, powietrza oraz promieniowania UV.
Dzięki użyciu właściwych materiałów, zapora jest elementem wielokrotnego użytku. Wyposażone są
w przyłącza C-52 pozwalające na napełnianie ich bezpośrednio za pomocą węży strażackich.
Zapora przeciwpowodziowa przeznaczona jest do wykonywania wałów przeciwpowodziowych lub
ich podwyższania. Jej konstrukcja pozwala na łączenie pojedynczych modułów na dowolną długość
za pomocą systemu klamer po obu stronach zapory i uszczelnienie ich za pomocą fartucha.
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RATOWNICTWO
WODNE

UL. STAROPRZYGODZKA 117
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
TEL.:+48 62 737 5777
FAX:+48 62 737 5708

WWW.LUBAWAGROUP.COM

