
Wydajność:
225 l/min przy 5 bar

260 l/min przy 7 bar

Wydajność z wkładem:
215 l/min przy 5 bar

250 l/min przy 7 bar

Zasięg rzutu:
zwarty 30 m/7 bar

rozproszony 12 m 

Waga: 2,75 kg

Ciśnienie: max 12 bar

� Nowy sposób gaszenia
� Wysoka skuteczność
� Duże oszczędności

Prądownica jest przeznaczona przede wszystkim do prowadzenia akcji gaśniczych z użyciem sta-

łego naboju zawierającego Pyrocom TS ECO lub Pyrocom TS TURBO (ładunek), umieszczonego 

w rurze prądownicy. Prądownica umożliwia też gaszenie samą wodą strumieniem skupionym 

lub rozpylonym. Prądownica nadaje się także do zastosowania środka zwilżającego TS CLEAN

o działaniu myjącym, np. do mycia nawierzchni dróg po wypadku lub urządzeń technicznych.

W najprostszym ujęciu system Rambojet oszczędza czas i pieniądze. Dzięki stosowaniu wkła-

dów krystalicznych PYROCOM, prądownice Rambojet gaszą szybciej o ok. 50%, oszczędzając min 

50% wody. Prądownice te są niezastąpione przy gaszeniu pojazdów, mieszkań, magazynów, sto-

gów siana, hałd węgla itp, w lasach, a także w miejscach gdzie może wystąpić problem z zaopa-

trzeniem w wodę. 

Wkłady zmniejszają 2-4 razy napięcie powierzchniowe wody. Działają podobnie do środ-

ków pianotwórczych, ale są mniej agresywne. Zmiękczają wodę tak, że gaszenie  w niektó-

rych przypadkach, np. gaszenie opon odbywa się nawet 4 – 5 krotnie szybciej niż czystą wodą. 

Jednocześnie gdyby użyć środka pianotwórczego, to w podobnym czasie i przy podobnej sku-

teczności gaszenia koszty akcji byłyby wyższe od 3 do 6 razy. Rambojet system to rewolucyjne, 

opatentowane rozwiązanie. Zdobywca prestiżowych nagród w USA i powszechnie stosowa-

ny m.in. w USA i Czechach (!). Tak, tak, nasi południowi sąsiedzi już kilka lat temu doceni-

li zalety tego wspaniałego rozwiązania. Stosują je wszystkie typy jednostek, zarówno zakła-

dowe, państwowe jak i ochotnicze. Strażacy, którzy mieli do czynienia z systemem Rambojet 

nie wyobrażają sobie dalszej pracy bez niego. To doskonała alternatywa w wielu przypad-

kach dla środków pianotwórczych. Wkłady są mniejsze, lżejsze, łatwiej je transportować

i magazynować. Oferta zawiera 4 rodzaje prądownic, w tym wysokociśnieniową. Koszt zakupu 

prądownicy zwraca się już po kilku akcjach. Kolejne akcje generują tylko regularne oszczędno-

ści. Montaż wkładu zajmuje chwilkę a nawet gdy wkład się skończy prądownica działa jak zwy-

kła prądownica.

ECO – uniwersalny  o dużej wydajności 

i wyraźnie małym zapotrzebowaniu na 

wodę. Eco nie zawiera fluoru, bezpieczny 

dla środowiska.

TURBO – z dodatkiem filmotwórczych 

związków powierzchniowo-czynnych 

typu AFFF/AR. Dodatkowo absorbuje sa-

dzę i szkodliwe produkty spalania oraz 

cząstki trujące ze spalonych przedmiotów.

CLEAN – czyści plamy olejów i materia-

łów pędnych przy wypadkach drogowych. 

Stosowany po usunięciu sorbentu. Dosko-

nale skuteczny.

Biodegradalność wkładów wynosi
92-94% w ciągu 28 dni

Prądownica specjalna RAMBOJET 52 typ 2

ARMATURA WODNO-PIANOWA
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