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a sportoló a vízbe ugrott. A személy vízből való kimentését pil-
lanatok alatt megoldották, majd biztonságos távolságba, a partra 
szállították a bajba jutott férfit.

Közben megérkezett a FOKA 201-es műszaki mentő hajója, 
akik a Pavlis & Hartmann cég úszószivattyúját a vízbe enged-
ték és C-sugarat szereltek, majd megkezdték az oltást a vízről. A 
jetski eloltása után a járművet megkötötték, majd a partra von-
tatták.

A szakemberek a gyakorlatot követően részletesen megismer-
kedtek a felhasznált mentőeszközökkel.

RS3 mentőtutaj

Vészhelyzeti mentésekhez ajánlott (pl. árvízi mentés, gyors-
folyású patakokon való mentés). A teljes egészében felfújható 
mentőtutaj könnyű, hordozható eszköz. Könnyen manőverezhe-
tő, hajtható evezőkkel, de kézzel is húzható. A mentőtutaj alja 
lapos, ami rendkívül stabillá és igen sekély vízben (mindössze 50 
mm-től) is használhatóvá teszi, aminek köszönhetően tökéletes 
segédeszköz vízfelülten történő mentésekhez.

Airtrack mentőplatform

Az Airtrack egy, a vízen, sárban, jégen és instabil talajon vég-
zendő mentéshez szolgáló felfújható mentőplatform. A katamarán 
jellegéből adódóan két, az alján hosszában futó merevítővel ren-
delkezik. Ez a forma rendkívüli stabilitást biztosít a vízen. Sáros és 
puha talajon megakadályozza a beszippantást.

A felfújható mentőplatform különböző méretekben kapható, 
2 m-től 10 m-ig. A teherbíró képesség növeléséhez a gyorscsatla-
kozó segítségével több mentőplatformot össze lehet kapcsolni. Ez 
történhet egymással hosszában, a mentőplatform meghosszabbí-
tására, valamint oldalirányban, mentőtutaj képzése érdekében.

FibreLight mentőháló

A FibreLight mentőháló a vízbe esett személyek mentésére 
szolgáló, sokoldalú vízi mentőeszköz, amely elsősorban mentő-
hajókon, mentőcsónakokon történő használatra lett kifejlesztve. 
SOLAS engedéllyel rendelkezik.

A 2 és 7 m közötti hosszúságban kapható, kb. 5 kg-os PU be-
vonatú poliészter szövetből és szénszálas rudakból készült men-
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A nyári meleg sokakat csal ki a vízpartokra, s a hajóforgalom 
növekedésével a vízen bekövetkező tűzesetek veszélye is nő. A 
Hesztia Kft. a Folyami Katasztrófavédelem (FOKA) közremű-
ködésével szakmai bemutatót és gyakorlatot tartott a Ráckevei-
Duna-ágon a vízi mentésben közreműködő szervezetek tag-
jainak, bemutatva a vízi mentéshez és tűzoltáshoz szükséges 
eszközöket.

Mentés a folyóból

A mentéstechnikai bemutatón elképzelt esetben egy mű-
szaki hibás jetski kért segítséget a segélyhívó központtól. A se-
gélyhívást követően riasztották a Folyami Katasztrófavédelmet, 
akik két szárazföldi és egy vízi egységgel indultak a helyszínre. 
A szárazföldi egységek kiérkezve felderítést végeztek, felvették 
a kapcsolatot a bajba jutott személlyel, majd megkezdődött a fo-
lyó közepén rekedt személy mentéséhez szükséges mentőeszkö-
zök összeállítása. Ahogy egy tűzesetnél, itt is mindenkinek előre 
meghatározott feladata van. Ilyenkor minden másodperc számít! 
A folyókon a folyamatos sodrás miatt kiemelten fontos a gyors 
beavatkozás, mivel percenként akár 60-100 méterrel is távolabb 
kerülhet a rászoruló a parti egységtől.

Az egyik beavatkozó áramfejlesztőt telepített, míg a másik 
kettő az MFC Survival RC 4000-es mentőhajót kezdte el ki-
csomagolni a hordtáskájából. A táska elfér egy nagyobb csomag-
tartóban (140x50x35 cm), a mozgatását 2 fő minden erőfeszítés 
nélkül végre tudja hajtani. Teljes összeállítása (felfújás, motorsze-
relés) nagyjából 8 perc alatt elvégezhető. A hajó 2 méter széles 
és 4 méter hosszú. Szükség esetén akár 10 főt is be tud fogadni. 
A lapos fenekű, katamarán jellegű kivitel alkalmassá teszi, hogy 
mindössze 40 cm mély vízben is használható legyen.

A mentőhajó vízrebocsátását követően megkezdték a menten-
dő személy megközelítését. Közben a jetski füstölni kezdett, így 
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közelíteni a különböző helyszíneket, ellentét ben azzal a megol-
dással, amikor egy utánfutón kell a hajót végigvontatni a városon, 
nehezen megközelíthető terepen.

Az oltás a vízről hatékony volt. Ezt a helyszínre vonuló tűzoltó 
gépjárművekről ilyen távolságból nem lehetett volna véghezvinni. 
Így a vízen történő beavatkozásokra szükség van. A vízen úszó 
hajón keletkezett tűz oltására, a gyorsjáratú mentőhajókra tele-
píthető PH-Cyklon 2/1500 úszószi vattyú ideális megoldásnak 
bizonyult. A Pavlis & Hart mann cég tűzoltás technikai eszkö-
ze is kiválóan vizsgázott a meghívott szakemberek előtt. A vízen 
úszó hajón keletkezett tűz oltására, a gyorsjáratú mentőhajókra 
telepíthető PH-Cyklon 2/1500 úszószivattyú ideális megoldás-
nak bizonyult. A Pavlis & Hartmann cég tűzoltás technikai esz-
köze is kiválóan vizsgázott a meghívott szakemberek előtt.

A szakemberek ideális környezetben ismerkedhettek meg az 
MFC Survival vízi mentőtechnikai eszközökkel, amelyek gyor-
san készenléti helyzetbe hozhatók, és a gyakorlatban győződhet-
tek meg az előnyeikről. 
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tőháló erős, tartós, könnyű és könnyen kezelhető. Sokféle célra 
használható, de elsődleges funkciója a sérültek orvosilag preferált 
vízszintes helyzetben vízből történő mentése. A sérült ilyen po-
zícióban történő mentése érdekében a háló a hajó felőli oldalon 
rögzítve van, a hajótól távolabbi végét pedig a hajó méretétől füg-
gően kézzel, csáklyával vagy kantárral kell tartani. A sérültet be 
kell irányítani a hálóba, és a külső oldalt felhúzva a sérültet be 
lehet emelni a hajóba.

A bemutató tapasztalatai

Jól szemléltette, hogy egy 4 méter hosszú, gyorsan (8,5 perc 
alatt) összeállítható hajóval mennyivel egyszerűbben meg lehet 
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HESZTIA®

3, 5, 6, 10 és 15 fős
változatban kapható

RS mentőtutaj

2, 3, 4, 5 és 10 méteres 
változatban kapható

Airtrack mentőplatform

10, 12 és 14 fős 
változatban kapható

RC mentőhajó

vízi mentő eszközök

TÖBB MINT 50 ÉVE A PIACON
SPECIÁLIS FELFÚJHATÓ FELSZERELÉSEK GYÁRTÁSA
AKÁR EGYEDI IGÉNYEK SZERINT IS


