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AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY AWP70/40 
 

Agregat gaśniczy wodno-pianowy dla lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 
( Ford Transit, Fiat Ducato, Lublin, Volkswagen T4, itp. ) 

 
� Wydajność - 36 l/min 
� Ciśnienie - 40 bar 
� Silnik - spalinowy czterosuwowy HONDA  typ GX160 o mocy 4,8 HP 
� Zawór - regulacja cisnienia w zakresie 0-40 bar 
� Zwijadło - mechaniczne z przekładnią i wężem 50 mb, zakończonym prądownicą 
� Zbiornik wody  - kompozytowy o pojemności 200 litrów 

- zbiornik 300 litrów + 600 zł neto 
- zbiornik 400 litrów + 800 zł netto 
- zbiornik 900 litrów + 5.400 zł netto 
zbiorniki z armaturą bezpiecznego tankowania ( zawór, przelew, zawór spustowy ) 

� Dozownik środka pianotwórczego 0- 6 %  
� Zasięg rzutu  - zwartego strumienia wody – 15m 
� Zasięg rzutu - piany gasniczej  - 9m 

 
Cena kompletnego modułu gaśniczego  – 14.500 zł netto  
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AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY AWP70/40 
 

Agregat gaśniczy wodno-pianowy dla lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 
( Ford Transit, Fiat Ducato, Lublin, Volkswagen T4, itp. ) 

 
� Wydajność - 70 l/min 
� Ciśnienie - 40 bar 
� Silnik - spalinowy czterosuwowy HONDA  typ GX270 o mocy 8,4 HP 
� Zawór - regulacja cisnienia w zakresie 0-40 bar 
� Zwijadło - mechaniczne z przekładnią i wężem 60 mb, zakończonym prądownicą 
� Zbiornik wody  - kompozytowy o pojemności 200 litrów 

- zbiornik 300 litrów + 600 zł neto 
- zbiornik 400 litrów + 800 zł netto 
- zbiornik 900 litrów + 5.400 zł netto 
zbiorniki z armaturą bezpiecznego tankowania ( zawór, przelew, zawór spustowy ) 

� Dozownik środka pianotwórczego 0- 6 % ze zbiornikiem na środek 20 litrów (max. do 50 litrów). 
� Zasięg rzutu  - zwartego strumienia wody – 20m 
� Zasięg rzutu - piany gasniczej  - 10m 

 
Cena kompletnego modułu gaśniczego (rozruch silnika ręczny)  – 19.800 zł netto  

(rozrusznik elektryczny + 1.900 zł netto) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gwarancja 24 m-ce 
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Czas realizacji zamówienia od 7 do 21 dni. 
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OFERTA NA WENTYLATORY ODYMIAJĄCE 
 

Wentylatory oddymiające przeznaczone są do stosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych w celu 
wypchnięcia produktów spalania z obiektu objętym pożarem, obniżenia temperatury gaszenia i bezpieczeństwa 
pracy strażaka. Wentylator może być stosowany do przewietrzania pomieszczeń użyteczności publicznej w 
przypadku uruchomienia stałej instalacji gaśniczej CO2. pojawienia się w pomieszczeniu innych szkodliwych 
gazów. 

 
 
 

 

 
Wydajność  

SKORPION MAX٭ 
 

- 30.500 m
3
/h                 

KOBRA H34٭ 

-34 000 m
3
/h 

Wymiary sze/wys/głęb 
Średnica wirnika 
Obroty silnika 
Waga 

- 53/44/59 cm 
- 41 cm 
- 3400 obr/min 
- 28 kg 

- 62/80/54 cm 
-  59 cm 
- 2800 obr/min 
- 48 kg 

cena netto - 4.350,00 zł 5.950,00 zł 

 

Urządzenie posiada płynną regulację konta nachylenia 
Napęd stanowi silnik Honda GX160 o mocy 4,8 KM (zgodnie z 
normą SAE J1349) w opcji napęd silnikiem elektrycznym. 
Zastosowany silnik spalinowy posiada system odcięcia zapłonu w 
przypadku nagłego spadku poziomu oleju lub zbyt dużego kąta 
przechylenia wentylatora, co zabezpiecza urządzenie przed 
uszkodzeniem. 
Silnik napędza bezpośrednio śmigło wentylatora. 
Ze względu na niewielkie wymiary i małą masę wentylator 
doskonale sprawdza się w miejscach trudno dostępnych. 
Świetnie nadaje się jako dodatkowe wyposażenie lekkich 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
W opcji wyposażenia głowica mgłowa i przystawka generatora 
piany lekkiej. 

 
 

   


