HYDRONETKA PLECAKOWA ZE ZBIORNIKIEM PLASTIKOWYM ERGO S1
Hydronetka plecakowa ERGO S1 z lancą dalekiego zasięgu (7-12m), ułatwia akcje gaśnicze na
terenach pól, lasów, w górach oraz wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości dotarcia ciężkich wozów
strażackich.

Ergonomiczna Hydronetka plecakowa ERGO S1 z lancą dalekiego zasięgu (7-12m), z wężem elastycznym, wyściełanymi pasami i regulowanym paskiem, o
pojemności 17,5 litra.
Wygodna
nowa, anatomiczna konstrukcja zbiornika jeszcze lepiej dopasowuje się do kształtu pleców, dając podparcie lędźwiom i odciążając kręgosłup,
wzmocnione i regulowane pasy pozwalają na komfortową pracę w terenie,
dodatkowy uchwyt transportowy,
praktyczny uchwyt boczny na lancę.
Skuteczna
Lanca umożliwia wytworzenie:
zwartego poziomego strumienia wody o zasięgu 12m, pionowego o zasięgu 7m
rozproszonego strumienia wody o zasięgu minimum 4 m.,
Lanca
Metalowa lanca ssąco-tłocząca z plastikową rączką.
Prądownica wyjściowa jest nastawna (strumień rozproszony i zwarty).
Lanca posiada dwa zawory kulowe, które zabezpieczają przed rozlewaniem wody w przypadku, gdy prądownica znajduje się poniżej zbiornika.
Jest łatwa w użyciu i konserwacji, nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.
Wąż zbudowany ze zbrojonego plastiku, łączony za pomocą zacisków. Posiada dwie ochronne spirale (jedna przy połączeniu ze zbiornikiem, druga w
połączeniu z prądownicą).

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Zbiornik
Zbiornik wykonany ze wzmocnionego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym ułatwiającym identyfikację użytkownika podczas akcji gaśniczej. Otwór wlewowy jest
wyposażony w zdejmowalny filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami podczas napełniania przez zanurzenie. Pokrywa zbiornika jest gwintowana i
wyposażona w uszczelkę zabezpieczającą przed przeciekaniem.
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