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hasící zádový vak
s motorovou proudnicí
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TIGER je vhodnou alternativou ke klasickému hasícímu zádovému vaku z řady ERMAK, oproti kterému
má však větší hasební účinek a větší pokrytí požáru. Hasící zádový vak TIGER je určen k hašení lesních
a polních požárů. Je vhodnou výbavou cisternových požárních vozů, terénních automobilů při
obhlídce polesí v suchých měsících, nebo jako prevence v kombajnech při sklizni.
Při hašení se využívá silného proudu vzduchu, který je v případě potřeby podpořen příměsí vody a
tvoří tak spolu vodní mlhu. Silný proud vzduchu je tvořen dvoutaktním motorem a ventilátorem,
který vzduch vhání do proudnice. V proudnici je vzduch smísen s vodou, která je čerpána ze
zádového vaku. V případě potřeby je možné hasební účinek podpořit pěnidlem, které je přidáno do
zádového vaku.
TIGER si můžete nakonﬁgurovat podle sebe! Vyberte si motor podle svého oblíbeného výrobce a
doplňte ho jakýmkoliv zádovým vakem z naší výroby.

TIGER M

TIGER S

TIGER H

McCulloch GBV345

Stihl SH 86-D

Husqvarna 125BVx

Značka McCulloch spadající pod
Husqvarnu nabízí velmi dobrý
poměr cena/výkon. Ušetřete.

Značka Stihl nabízí ověřenou kvalitu a širokou pobočku servisů. Jste
vybaveni jinými stroji od Stihlu?
Neměňtě.

Značka Husqvarna nabízí ověřenou kvalitu a širokou pobočku
servisů. Jste vybaveni jinými stroji
od Husqvarny? Neměňtě.

Základní technické parametry
TIGER M

TIGER S

TIGER H

Výkon

0.75kW

0.80kW

0.80kW

Rychlost vzduchu

96.1m/s

76.0m/s

69.0m/s

Objem
Průtok

16/20/25l (dle vybraného zádového vaku)
2l/min

Délka dostřiku

3in1

1.8l/min

1.8l/min

6m

díky rychlospojce

Hasící zádový vak s motorovou

... hasící zádový vak s ruční

... samostatný foukač, vysavač nebo

proudnicí s vysokým výkonem

dvoučinnou proudnicí v případě,

drtič při použití originálního

a snadnou ovladatelností...

že nemůžete použít motorovou

příslušenství výrobce.

proudnici...
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