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ÜBERSCHWEMMUNG ?

Pomocnicy w potrzebie
Dobre urządzenia elektryczne są szybko potrzebne w przypadku
ulewnego deszczu lub podtopień w obszarze interwencji straży
pożarnej. HYDRA i HYDRA –BOY są w takich przypadkach często
używanymi pomocnikami, które nie zawiodą was w deszczu.
Świadomie skonstruowane bez elektroniki odkurzacze szlamowe
są w każdej chwili sprawne do użytku w akcji. Niepotrzebnie
wbudowane elektryczne elementy sterując e są w zasadzie
wrażliwe na wilgoć i dlatego nie znajdziesz ich w serii HYDRA.
Stabilne komponenty, intensywne testy
i perfekcyjny projekt dostarczają wam
podręczną i trwałą maszynę do waszym
rąk. Również większe pomieszczenia
mogą skutecznie zostać uwolnione od
wody i błota , dosłownie do ostatniej
kropli wody.

HYDRA

HYDRA jest jednym z najpopularniejszym od lat
odkurzaczy szlamowych w straży pożarnej i w
służbach zarządzania kryzysowego. Jego ogromna
moc ssania i wypompowania przekonują zatem,
jak i tez wąska konstrukcja i duża ilość uchwytów
o jego podręczności. Sterowana turbina jak i
dobre podstawowe wyposażenie dają dodatkowe
możliwości. Jego niskie zużycie prądu jest pomocne
tam gdzie są słabe bezpieczniki oraz wyraźnie niski
poziom hałasu jest chętnie akceptowany podczas
interwencji. Odkurzacz strażacki HYDRA może
przepuszczać elementy stale do średnicy 40mm np.
kamienie, na naprawdę trudne akcje i jest jedyny w
swoim rodzaju na rynku.
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•

Cena
zawiera:

Moc ssania
OSM-Turbina
Pompa brudnej woda
Waga bez akcesoriów
Wąż ssący i wąż spustowy
Wymiary bez uchwytu
Wymiary z uchwytem
Hydra – Odkurzacz strażacki
PCV – Rura ssąca

15000 l/h
1200 Watt
1500 Watt
32 kg
12 m ø 50 mm
84x46x62 cm (HxBxT)
96x46x65 cm (HxBxT)
12m Wąż ssący
Dysza podłogowa

Art. HYD1000

12m Wąż spustowy

Nowinki wyposażenia:

IP 68 wtyczka i

Aluminiowa

C- Złączę  Ø 50mm  odpowiednie

przełącznik ochronny

dysze podłogową

pod węże straży pożarnej

Odkurzacz strażacki
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HYDRA PAKIET
DODATKOWY
Specjalnie na potrzeby zawodowej straży pożarnej
powstał pakiet dodatkowy Hydra –Straż pożarna. Ponad
głowica ssąca zamocowano skrzynie z odpornym na
oleje wężem i rurami ze stali nierdzewnej oprócz tego
odkurzacz jest wyposażany w zamykane C- złącze. Te
uzupełnienia pozwalają np. zebranie wyciekniętych olejów
hydraulicznych.
Art. HYD1002

Zaślepka do zamykania przyłącza

Odporny na oleje wąż z

Wąska dysza fugowa do

susającego lub spustowego

C-złączką

narożników i wąskich szpar

stabilne mocowanie ze stali nierd- dodatkowa dysza podłogowa
zewnej  i magnetycznym zamkiem
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i rury ze stali nierdzewnej

skrzynia do przechowywania
wyposażenia i transportu

HYDRA
BOY

Mniejszy brat HYDRA nazywa się HADRY BOY , jest
lżejszy i poręczniejszy i szybciej znajduje miejsce w
aucie do interwencji. Struktura techniczna jest podobna do HYDRA, tylko jest wszystko nieco mniejsze,
ale i tak daje rade 8000L/h przepompować. Jego siła
jest ogromna mobilność nawet na wąskich klatkach
schodowych. 8 metrowy wąż ssący i 10 metrowy wąż
spustowy wyposażają go w duży zasięg. HYDRA BOY
jest silnym pomocnikiem w sytuacjach awaryjnych.
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•

Cena
zawiera:

Moc ssania
Turbina ssąca
Pompa brudnej woda
Waga bez akcesoriów
Wąż ssący  i wąż spustowy
Wymiary bez uchwytu
Wymiary z uchwytem

8000 l/h
1200 Watt
900 Watt
18 kg
8 m /10 m
65x45x45 cm (HxBxT)
85x45x65 cm (HxBxT)

Hydra BOY– Odkurzacz strażacki
8m Wąż ssący
Alu- dysza podłogowa

Art. HYD1001

4 Rury ssące
10m Wąż spustowy
Fugowa dysza

Szeroka dysza
Bezbarwna dysza
Szczotka

Części zamienne i dodatki:
Aluminiową  dysze
podłogową
Art. TOR131

Szeroką dysze
Art. HYD109

Fugową dysze

Bezbarwna dysze

Art. HYD111

Art. HYD113

Szczotkę

10 m dodatkowa wąż
spustowy

Art. HYD110

Odkurzacz strażacki

Art. SZ801
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