RIA FIRE TOOL F16
Wielozadaniowe narzędzie ratownicze

Ponad 16 funkcji w jednym
narzędziu
W zestawie 4 wymienne
końcówki specjalne
i pokrowiec
Ergonomiczny design
Łatwość użycia
Nowość na rynku
pożarniczym

Opis
RIA Fire Tool F16 to rewolucyjne narzędzie dla strażaków, posiadające ponad 16 funkcji. Zostało
zaprojektowane z potrzeb strażaków przez strażaka i w całości wyprodukowane w Chorwacji. Narzędzie
stanowi innowacyjne rozwiązanie w większości sytuacji, z którymi strażacy spotykają się podczas
codziennych interwencji. RIA FIRE TOOL F16 wykonano z duraluminium, przez co jest lekkie, ale
i wytrzymałe. Z kolei kompaktowe wymiary czynią z niego idealne narzędzie osobiste dla każdego strażaka.

Zalety
RIA Fire Tool F16 wspomaga dostęp do osób poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych

Wybijanie i przecinanie szyb samochodowych

Przecinanie pasów bezpieczeństwa

RIA Fire Tool F16 doskonale sprawdza się także podczas działań ratowniczo-gaśniczych

Wymienne końcówki m.in. do otwierania
szybów wind czy szafek hydrantowych

Zintegrowane klucze do łączników Storz H / C / B / A
(38 / 52 / 75 / 110)

RIA FIRE TOOL F16
Wielozadaniowe narzędzie ratownicze
Otwór do wysunięcia piłki

Piłka do szkła

Gniazdo wymiennych końcówek

Klucz do hydrantu
Klucz do łączników
Storz A/B (110/75)

Karbowana
podstawa/uchwyt

Klucz do łączników
Storz H/C (38/52)

Klin

Klucz do otwierania
drzwi wind (trójkątny
i mimośrodowy)
Klucze do
szafek/skrzynek
(kwadratowy 9 mm
i trapezowy 5-10 mm)

Nóż do pasów
bezpieczeństwa

Przebijak do szkła

Dane techniczne
Masa

ok. 426 g

Wymiary

203 x 125 x 20 mm

Kontakt
Wyłączny dystrybutor
na terenie Polski
STEO Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 50
05-092 Łomianki
Tel.: (22) 751-68-95
Fax: (22) 751-68-96

www.steo.com.pl

Producent
Mi Star d.o.o.
Novska ulica 24,
10 000 Zagreb
tel: 01/614 - 7400
fax: 01/614 - 7401
Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zdjęcia i rysunki mogą ukazywać opcjonalne wyposażenie,
dostępne
wyłącznie
za
dodatkową
opłatą.
Rezerwujemy sobie prawo do zmian w powyższej specyfikacji i wymiarów bez wcześniejszego
powiadomienia.

