
Dodatek do przenośnych pomp strażackich lub wozów strażackich, stwarzający możliwość uży-

wania dotychczas nie stosowanych powierzchni wodnych do gaszenia lasów oraz innych poża-

rów. Pływający smok ssawny jest także efektywny przy usuwaniu wody podczas powodzi. Płytkie 

powierzchnie wody oraz bagna mogą być używane podczas gaszenia lasów oraz innych pożarów. 

Pływające odłamki i inne elementy oraz zanieczyszczone muliste dna jeziornie stanowią więcej 

problemów.

KONSTRUKCJA
Kształt i konstrukcja ssącego smoka AMPHIBIO zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń i odłam-

ków do systemu i chroni pompy oraz ich akcesoria od zanieczyszczeń. Konstrukcja smoka AMPHI-

BIO zezwala także na unoszenie się na powierzchni wody. Smok ssawny AMPHIBIO osiąga pełną 

operacyjną efektywność już przy głębokościach 1,5 - 2 cm, wydajność do 2,700 l/min. Odporna na 

uderzenia obudowa efektywnie chroni jednostkę od wszystkich pływających odpadów, roślinności 

i innych niebezpieczeństw.

Smok ssawny AMPHIBIO składa się z dwóch części: pływającego korpusu i ruchomej komory 

ssącej. Ta ruchoma część kompensuje ruchy ssące wykonywane przez wąż ssawny w taki sposób 

że smok pływa zawsze prosto. Smok jest samopoziomujący, nie ma żadnych wirów ani przerw

w ssaniu.

Sito komory ssącej działaj jak zawór zrotny – po pociągnięciu linki woda wróci do zbiornika. 

Smok ssawny AMPHIBIO po obu stronach posiada uchwyty ochronne/lub uchwyty transportowe.

Pływający smok ssawny AMPHIBIO z ruchomą głowicą

SPECYFIKACJA

MATERIAŁ:
Część pływająca jest zrobiona z wysokiej 

wytrzymałości polietylenu w opływowym

kształcie jednej bryły.

Smok jest odporny na wstrząsy i ma odporną

na otarcia powierzchnię.

Posiada nasadę Storz 110 lub Storz 125 z aluminium, 

gumową ruchomą głowicę i stalową

powierzchnię sita. 

POŁĄCZENIA:
Storz 110 lub Storz 125 są standardowym 

wyposażeniem ale smok AMPHIBIO może być 

wyposażony również w inne przyłącza.

Waga:
około 10 kg w zależności od rodzaju przyłączeń.

Uchwyty:
Smok AMPHIBIO posiada uchwyty ułatwiające 

transport i przechowywanie.

Opcje:
Pływający smok ssący AMPHIBIO jest dostępny

w wybranych kolorach.

KOLORY I WYMIARY:
Czerwona część pływająca, komora ssąca

w kolorze szarym - w standardzie.

Długość: 790 mm 

Szerokość: 550 mm 

Wysokość: 200 mm

Ruchoma komora ssąca kompensuje ruchy ssące 

wykonywane przez wąż ssący.

Na stronie http://www.horpol.com/2/266

film z użycia smoka.

ARMATURA WODNO-PIANOWA
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