Tulok Antal

Korszerű egyéni
védőeszközök és
felszerelések
Biztonság, maximális védelmi képesség, minőség – minimális elvárások, de ettől még nem feltétlenül lesz korszerű egy
tűzoltó védőeszköz. Ma már a magas szintű viselési komfort, a
minél kisebb járulékos terhelés, a használati funkciók bővülése,
a hosszabb élettartam, a gazdaságos, felhasználóbarát üzemeltetés és karbantartás is fontos követelmény. Ezeknek együtt megfelelni komoly gyártói feladat. A bemutatott eszközökről már
bebizonyosodott, hogy az elvárások mindegyikének együttesen
és maradéktalanul képesek megfelelni – hangzott el az MTSZ
szakmai napján.

Rosenbauer Heros Titan tűzoltó védősisak
A család legújabb és leginkább innovatív generációja a jól ismert
Heros Xtreme védősisak közvetlen utódjának tekinthető, teljes kivitelű sisakhéjjal. Védelmi képessége messze túlteljesíti a szabványi
előírásokat, mindemellett javított viselési komfortot és kisebb járulékos terhelést jelent a felhasználó tűzoltóra. Ebben nagy szerepe
van az új fejlesztésű, sportosan bionikus formájú, könnyebbé vált
sisakhéjának. A korábbiak előnyeit megtartva kívülről, védőkesztyűben is könnyedén állítható belső fejszalagot, magas hőnek is ellenálló arcvédőt, középen elhelyezhető integrált LED sisaklámpát
kapott. Bővültek a beállítási lehetőségei, amivel a sisak súlypontja
és egyensúlya javult, ez tartós viselés esetén jelent nagy könnyebbséget. Opcióként a műszaki szemüvegeken és arcvédőkön túl in-

rosenbauer heros titan

bristol ergotech action
tegrált sisak élvédő, teljesen rugalmas külső légzőkészülék álarcrögzítő adapter, integrált LED sisaklámpa mellett immár integrálható
hőkamera is társítható a védősisakhoz. A védősisak továbbra is
minden színben elérhető. Javasolt kihordási ideje 15 év, a tűzoltóság által elvégezhető időszakos felülvizsgálat két év.

Bristol Ergotech Action tűzoltó bevetési védőruha
A több mint másfél évtizede használatban lévő Bristol CH2
védőkabát és TCH2 típusú védőnadrág modellfrissített, ergonomikusabb szabásmintával készülő új generációja. A felhasznált
alapanyagok és rétegrend tekintetében érdemi műszaki változás
nem volt indokolt, hisz a Nomex Delta T külső szövet, a NomexViscose-Isomex aramid nemez kevert szálas hőszigetelés, valamint a Gore-Tex Fireblocker nedvességzáró, ugyanakkor lélegző
membrán rétegrend együttese ma is naprakész kombináció. A
viselési komfort javítása érdekében szabásbéli módosítás történt,
valamint több, módosított elhelyezésű és záródású zsebeket és
magasabb kopásálló képességű térdvédő betéteket fejlesztettek.
A legjelentősebb változások a védőkabát váll-, illetve hátrészén
találhatók, amelyek magasabb mozgásszabadságot tesznek lehetővé a felhasználó tűzoltó számára a karjai mozgatása közben,
valamint légzőkészülék viselése során. Ezen változásokkal javult
a védőruházatok ergonómiai komfortja, miközben a Bristolra
jellemző magas védelmi képesség strapabírás, hosszú élettartam
továbbra is garantált.
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Rosenbauer Safe Grip III tűzoltó védőkesztyű
A legújabb generációjú tűzoltó védőkesztyű tenyérrésze szilikon bevonatú kétrétegű NOMEX/KEVLAR, mely jó tapintási képességet biztosít nagy dörzsállóság, magas szintű vágás,
átszúrás és vegyi anyagok elleni védelemmel. Mindezt Nomex
szállal kombinált, vízzáró, ugyanakkor légáteresztő GORE-TEX
X-TRAFIT membránnal éri el. Belső része hő és vágás ellen
nagymértékben védő KEVLAR anyagból készült. A védőkesztyű
kézfej zónája mechanikai sérülések, ütések ellen védő protektorral
van ellátva. A kézfej és a csukló zóna 3M Scotchlite fényvisszaverő csíkokkal biztosítja a jobb észlelhetőséget sötét környezetben. A védőkesztyű továbbfejlesztési szempontjai: magas szintű
védelmi képesség, viselési komfort, kisebb járulékos terhelés. Ez
szinte legyőzhetetlen ellentmondás, hisz a mechanikai sérülések,
valamint a hő, illetve folyadékok áthatolása elleni védelem erős
anyagok, hőszigetelés, valamint vízszigetelő membrán együttes
alkalmazásával jár, mely anyagok „együttese” sosem fogja lehetővé
tenni egy igazán hajlékony, puha, és finom mechanikai munkákra
is alkalmas védőkesztyű előállítását.

Rosenbauer Rescue II műszaki mentő védőkesztyű
A mentési munkáknál magas szintű és többrétű mechanikai
védelemre van szükség, mivel egy mentés során védeni kell a
kezet fröccsenő folyadékok, ütés, szúrás, vágás, horzsolás ellen.
Mindeközben a védőkesztyűnek biztosítania kell a megfelelő
tapadást, tapintást, és a kézügyességet a lehető legkevésbé szabad csak korlátoznia. Ezek a feltételek együttesen biztosítottak
a Rosenbauer Rescue II műszaki mentő védőkesztyűben. A tenyérrész szilikon-szén bevonatos poliamid és üvegszál. A kézfej
piros nylon szövetből készül, a csontos ízületeknél ütés ellen védő
protektorokkal. Az ujjak mentén mozgatást könnyítő redők, míg
a csuklónál gumiszalaggal összehúzott mandzsetta bemeneti részénél szilánkok elleni védelem került kialakításra. A védőkesztyű
belső bélése pedig vágásálló Kevlar®-üvegszál. A Rescue II műszaki mentő védőkesztyű 5-ös, azaz legmagasabb kategória besorolású teljesítményt nyújt a vágás elleni védelemben és a tapintási
érzetben. OKF rendszeresítési eljárása folyamatban van.

rosenbauer rescue ii
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rosenbauer austria neu
HESZTIA tűzoltó mászóöv
A 2009-ben rendszeresített mászóövet – melyből már több
ezer szolgálja a hazai tűzoltók leesés elleni védelmét – a nagy
múltú és tapasztalatú esésvédelmi gyártó, a Miller készíti a magyar tűzoltók számára. Sajátossága a hát- és derékrésznél különösen jó tartást biztosító, kellően merev hevederen belüli támasztó
rész, valamint az MSZ EN 362:2005 szabványnak megfelelő,
kiemelkedő biztonságot és gyors működtetést garantáló forgógyűrűs önreteszelő zárkapocs. A zárkapcsokon megtalálható a
szabványi megfelelőség igazolása, továbbá CE jelölése, valamint
a nyomon követhetőség érdekében annak gyártási tételszáma, valamint gyártási éve. Már az első kézbevételkor feltűnik a szilárdságához mérten alacsony tömege, valamint a felhasznált anyagok
kiváló minősége. A magas szintű biztonság mellett előnye a tíz év
kihordási ideje, amely egyedülálló.

Rosenbauer Austria Neu tűzoltó védőcsizma
A Rosenbauer klasszikus „belebújós” tűzoltó védőcsizmája
egy évtizedek alatt kiforrt tűzoltó lábbeli. Nitril-légpárnás talp,
átszúrás ellen védő acél talpbetéttel, ellenáll olajnak, benzinnek,
antisztatikus; hidrofóbozott bőr felsőrésze, biztonsági orr kaplija,
és a vízhatlanságot a láb lélegző képessége mellett biztosítani képes Sympatex vízzáró membránja minden korszerű követelményt
teljesít. A fejlesztés eredményeként a kényelmi kiegészítők között említhetők a speciális hajlítási zónák a sarok felett és a lábfej
magasságában, a könnyebb felhúzást segítő nagyméretű fülek, a
csizmaszár belső peremének és bokarészének párnázása, a védőcsizma alacsony tömege, valamint a Sympatex membrán kiváló
testnedv-felvevő és -elvezető képessége, mely megfelelő klímát
biztosít a lábbeli intenzív és tartós használata során.
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