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retei 290 x 290 x 290 mm. Kiváló választás műszaki mentéshez, 
vegetációs és szabadtéri, illetve zárttéri tüzek oltásához egyaránt.

BOROS – az új tűzoltó védőcsizmacsalád

Idén februárban a Rosenbauer vállalat bemutatta az új BO-
ROS B1 és B4 tűzoltó védőcsizmákat. Ez a két változat a leen-
dő négy típusból álló család első két tagja, melyet hamarosan a 
cipzáras és a BOA-fűzős kialakítású védőcsizmák követnek. A 
klasszikus bebújós BOROS B1 és a gyorszáras BOROS B4 vé-
dőcsizmák minden apró részletükben újdonságokat rejtenek és a 
legmagasabb előírásoknak – EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC – is 
megfelelnek. Jelenleg az OKF rendszeresítési eljárás csapatpró-
báját teljesítik.

A BOROS B4 védőcsizma egyedülálló gyorsnyitó és -záró 
funkciója lehetővé teszi, hogy egy másodpercen belül a bal és a 
jobb csizma egyszerre zárható vagy oldható legyen.

A fenntarthatóság nagy hangsúlyt kapott az alapanyagok ki-
választásánál. A védőcsizma alapanyaga Németországban gyár-
tott marhabőr, melyet környezetbarát és társadalmilag felelős 
módon állítanak elő. A Rosenbauer innovációira jellemző, hogy 
minden fejlesztést a felhasználók érdekeit szem előtt tartva vé-
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A számtalan veszélynek kitett beavatkozó tűzoltó védelmére 
és a megjelenő új kihívásokra reagálva a Rosenbauer mérnökei a 
tűzoltók jelzései és javaslatai alapján továbbfejlesztették a védősi-
sakot, a védőcsizmát, védőruháikat. A lítiumion-akkumulátor fej-
lődése pedig a túlnyomásos szellőztetésben jelent új dimenziókat. 

Rosenbauer H30 a HEROS Titan védősisak testvére

A 2015-ös Interschutzon bemutatott HEROS Titan tűzol-
tó védősisak kategóriájában nagyon gyors sikert futott be világ-
szerte. Először az európai, majd az amerikai kontinensen vált a 
tűzoltók legkedveltebb védőeszközévé. Ezt a sikert felismerve 
a termékfejlesztők úgy döntöttek, hogy a 2010-ben bemutatott 
HEROS Smart „A” típusú védősisakot továbbfejlesztik.

A jól ismert HEROS Titan tartozékok, mint például a C1 
sisakhőkamera, a HL3Ex sisaklámpa, légzőkészülék-adapter 
vagy műszaki szemüveg az új HEROS H30 védősisakkal is kom-
patibilisek. Ezeken felül a sisak leginnovatívabb tartozéka a PL1 
helyzetjelző lámpa, mely sötétben, füstben is információt ad po-
zíciónkról a tűzoltó bajtársaknak.

A helyzetjelző lámpa folyamatos vagy villogó fénnyel világít, 
akár 200 órán keresztül, egyetlen AAA elemmel. Szerszám nél-
kül könnyen fel- és leszerelhető, ATEX minősítéssel rendelkezik, 
tömege mindösszesen 36 gramm. 

A HEROS H30 sisak tömege alaptartozékokkal – víztiszta 
arcvédő, nyakvédő és hárompontos állszíj – csupán 1,23 kg, mé-
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Új Rosenbauer tűzoltó védőruhák magyar tűzoltók 
számára is

A Rosenbauer jelenleg három tűzoltó védőruhát kínál. A 
klasszikus szabású, kedvező árú FIRE FIT 2, a modern szabású 
FIRE MAX 3 és az innovatív megjelenésű, prémium kategóriába 
tartozó FIRE FLEX védőruhát. A FIRE MAX 3 idén júniusban 
a csapatpróbákat sikeresen teljesítve OKF rendszeresítést kapott, 
így már a hivatásos tűzoltók számára is elérhető. A másik két 
típus csapatpróbája is hamarosan lezárul. 

A FIRE MAX 3 védőruhát eddig önkéntes tűzoltó egyesüle-
tek és létesítményi tűzoltóságok vásárolták. Elmondásuk szerint 
ár-érték arányban jelenleg az egyik legjobb választás a piacon, mi-
nőségét tekintve az egyik legmegbízhatóbb. A felhasználók szinte 
minden körülmény között próbára tették; a kényelem mellett a jó 
anyaghasználat, a praktikus tartozékok és a modern megjelenés 
a leginkább kiemelendő. A gyártó ügyelt arra, hogy a védőruhá-
zatot minden tűzoltó a saját igényei szerint tökéletesíthese, ezért 
számtalan feláras kiegészítővel rendelhető az alapkivitel, mint 
például, IRS mentőheveder, mentőhurok a gallérnál, névtáb-
la, fém pánikcipzár, vagy többszínű kabátfelirat. Szintén fontos 
kiemelni, hogy a rendszeresített NOMEX® NXT külső szövet 
sötétkék, piros és barna színben is kapható.

RTE AX B16 akkumulátoros ventilátor

A tűzoltó szakfelszerelések területén, a lítiumion-technológia 
fejlődésének köszönhetően a 2019-ben bemutatott akkumuláto-
ros FANERGY B16 ventilátort idén egy új, modern és nagyobb 
kapacitású akkumulátorral szerelt változat váltotta. Az 1,25 kW-
os teljesítményű és 410 mm/16” átmérőjű ventilátor 5154 m3/h 
(ISO 5801) légszállításra és 21,6 N (ISO 13350) tolóerő leadá-
sára képes. A legújabb fejlesztésű lítiumion-akkumulátor 36 V 
feszültség és 26,1 Ah kapacitás mellett 60 perc működési időt 
biztosít 100% teljesítményfokozat esetén. Az eszköz legnagyobb 
előnye, hogy mindössze 25 kg, és külső áramforrásról, menet 
közben is tölthető, valamint IP54 védelemmel rendelkezik. A 
feláras kiegészítők – habháló, PE habelvezető, alaktartó leve-
gőelvezető, kerékkészlet, illetve vállpánt – növelik a felhaszná-
lási lehetőségeket, így a klasszikus szellőztető ventilátorból akár 
könnyűhabgenerátor is válhat.
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geznek. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az új kialakítású sarok-
rész. Korábban előfordult, hogy a csizma nem megfelelő levé-
teléből fakadóan leválhatott a védőcsizma hátsó talprésze. Ezt a 
problémát sikerült kiküszöbölni az új sarokrésszel, amely a sarok 
aljától egészen az Achilles-ínig tart és extra varrásokkal erősítet-
ték meg. Továbbra is a felhasznált alapanyagok között található 
a 100%-ban újrahasznosítható SympaTex® membrán, mely a víz, 
a szél, a vírusok, a baktériumok vagy más szennyezőanyagok (pl. 
üzemanyag vagy akkumulátorsav) ellen is védelmet biztosít. Ezek 
mellett érdemes még kiemelni az új fejlesztésű Michelin gumi-
talpat, mely a legjobb tapadást biztosítja, az eddig is kimagasló 
védelmi funkcióik mellett. Újdonságnak számít, hogy mostantól 
ortopéd talpbetét is rendelhető minden mérethez (36-52).

okf rendszeresített fire max 3 tűzoltó védőruhák
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