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biztosítanak vízen, sáros és puha talajon pedig megakadályozzák a 
beszippantás jelenségét. A platform 2 métertől egészen 10 méteres 
hosszig rendelhető, összetettebb mentési munkálatokhoz a plat-
formok gyorscsatlakozó segítségével hossz-, illetve egymás melletti 
irányban egyaránt összekapcsolhatóak, növelve így teherbírásukat, 
valamint a mentéshez rendelkezésre álló felszínt. 

A következő egy jet ski mögé rögzíthető, szintén felfújható 
mentőplatform volt, mely gyors és speciális vízi mentési műve-
letekhez alkalmas.

Vízfelszíni tűzoltástechnikai eszköz is képviseltette magát a 
kiállításon egy PH Cyklon 2/1500 típusú úszó szivattyú révén, 
amely 1500 liter/perc térfogatáram maximális vízszállítási telje-
sítményén túl 55 méter emelőmagasság teljesítménnyel bír. Ez 
már átemelőszivattyú-üzem lehetőségén túl megfelelő működési 
nyomást ad tűzoltó vízsugarak működtetéséhez is. A szivattyú 
meghajtásáról egy 400 cm3-es Honda benzinmotor gondoskodik, 
víz utánpótlását pedig az egy darabból álló polietilén úszó testből 
alul kivezetett szívó vezeték biztosítja, az oltósugarak táplálására 
pedig 1 db B-75 jelű nyomócsonk szolgál.

A meghívott vendégek nagy érdeklődéssel fogadták az új mentés-
technikai eszközöket, amelyeket nyáron, nyílt vizes bemutató kereté-
ben ki is lehet majd próbálni.
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Speciális felfújható 
mentőeszközök

A HESZTIA Kft. a Folyami Katasztrófavédelem (FOKA) 
közreműködésével 2018. február 23-án egyórás vízből mentési 
szakmai termékbemutatót tartott az MFC International men-
téstechnikai eszközeiről a budapesti Boat Show kiállításon. A fő 
újdonságokat mutatjuk be. 

Hajó hordtáskában és úszó szivattyú

A szakmai program nyitásaként Ales Ribic, az MFC Interna-
tional kereskedelmi igazgatója tartott bemutató előadást a gyár-
tó produktumairól. Ezt követően a vendégek megtekinthették 
az új, egyedi igények alapján legyártott RC 4500-as mentőhajó 
összeszerelését. A hajó összecsomagolt állapotban egy nagyobb 
hordtáskában (165x55x35 cm) két fő által szállítható. A megérke-
zéstől számított kb. 9 percen belül a hajó bevetésre kész. Készen-
létbe helyezése a hajótest 5 kamrája, valamint a benne elhelyezett 
ülő padok felfújásából, valamint a motor hajótestre szereléséből áll. 

Ezt követően a vendégek megismerkedhettek a felfújható 
Airtrack mentőplatformmal is, mely mentő eszköz kiválóan alkal-
mas vízről, sáros, vagy egyéb instabil talajról, továbbá jégről tör-
ténő mentéshez. A mentő eszköz alján – a katamarán jellegéből 
adódóan – 2 hosszanti merevítő fut, melyek rendkívüli stabilitást 

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 mentőeszközök

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




