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Aparat powietrzny MSA Auer AirMaXX
Podstawa: AirMaXX

Przy wysokiej częstotliwości pracy w aparatach powietrznych, kom-

fort użytkowania jest często rozumiany jako zwiększenie wydajności 

i zapewnienie zdrowia.

Aparat powietrzny AirMaXX łączy ze sobą ergonomię z zaawan-

sowaną technologią, aby zapewnić najlepszy osiągalny obecnie kom-

fort użytkowania aparatu oddechowego. Ergonomicznie zaprojekto-

wana i optymalnie zbalansowana płyta noszaka jest regulowana, aby 

dopasować się do wzrostu użytkownika. Płyta noszaka współdziała 

Noszak AirMaXX

Płyta noszaka AirMaXX może być regulowana w trzech różnych dłu-

gościach, aby doskonale opierać się na biodrach bez utraty kontroli. 

Manometr jest zawsze w idealnej pozycji na klatce piersiowej. So-

lidna, opatentowana konstrukcja noszaka może być regulowana

w zakresie długości nawet podczas noszenia rękawic. AirMaXX po-

siada w standardzie długi pas obejmujący dla jednej lub dwóch but-

li, gumowe łoże butli z opatentowanymi przesuwanym napinaczem, 

który rozdziela i zapewnia amortyzację w przypadku zastosowania 

dwóch butli powietrznych. Opatentowany ruchomy pas biodrowy to 

kolejna zaleta płyty noszaka.

Pasy MaXX to jedne z najlepszych pasów dedykowanych dla straży 

(zdjęcie w czerwonej otoczce).

Przykładowo od lewej pokazujemy pasy Compact (stosowane

w przemyśle) i Pro (stosowane w aparatach AirGo i AirGo Fix Pro)

Maska UltraElite

Maski Ultra Elite były projektowane z myślą o przyszłości. Ich ergono-

miczna konstrukcja, najnowocześniejsza technologia i dopracowane 

szczegóły sprawiają, iż jest to idealny wybór dla profesjonalistów, któ-

rzy potrzebują częstej lub długiej ochrony dróg oddechowych przy za-

daniach wymagających koncentracji. Ergonomiczna maska Ultra Elite 

wyróżnia się niezniekształconym polem widzenia, wysokim komfor-

tem noszenia i doskonałą transmisją mowy.

Ultra Elite jest dostępna w 40 różnych wersjach z szerokim asor-

tymentem akcesoriów dopasowanych do twoich potrzeb.

W przypadku długotrwałych zastosowań optymalną w wybo-

rze jest wersja z żółtym silikonowym korpusem, maską wewnętrzną

i nagłowiem. Silikon jest szczególnie tolerowany przez skórę i odpor-

ny na ozon i promieniowanie UV.

z wyściełanymi pasami barkowymi, które posiadają specjalny ergo-

nomiczny kształt oraz z szerokim pasem biodrowym, tak aby rozło-

żyć ciężar i umożliwić większą swobodę ruchu zachowując stabilne 

umocowanie na użytkowniku. Stres organizmu i zmęczenie są redu-

kowane, a ruchy nieograniczone. AirMaXX współgra z Twoim ciałem 

nawet, gdy jesteś odwrócony do góry nogami. Pneumatyczny system 

alpha SingleLine składa się z reduktora, przewodu SL i łatwo dostęp-

nego złącza wielofunkcyjnego usytuowanego na piersi użytkownika, 

które zawiera urządzenie ostrzegawcze, dwa przyłącza automatu od-

dechowego oraz manometr. Opcjonalny system monitorujące alar-

mujący alpha Personal Network umożliwia dodatkowe funkcje moni-

toringu oraz komunikacji opartej na telemetrii. Jeśli używasz aparatu 

powietrznego często i długotrwale lub po prostu stawiasz na najwyż-

szą klasę, AirMaXX powinien być Twoim wyborem.

Pasy compact

Pasy Pro
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