
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze
CHULIGAN
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze, potocznie nazywane „CHULIGAN”, wykonane nowo-

czesną technologią, ze stali konstrukcyjnej stopowej i narzędziowej poddanej obróbce ter-

micznej w celu poprawy wytrzymałości. 

Stal konstrukcyjną 40H zastosowano w trzonku – z takiej stali wykonuje się m.in. wały

i koła zębate.

Końcówki robocze zaś wykonane zostały ze stali narzędziowej NZ3 i N6, stosowanej po-

wszechnie przy produkcji noży do nożyc mechanicznych, stempli do bicia monet czy też prze-

bijaków i przecinaków pneumatycznych.

NARZĘDZIE STOSOWANE JEST M.IN. PRZY: 
• pracach pożarniczych, 

• zrywaniu pokryć elementów budynków, 

• pracach na pogorzeliskach, 

• akcjach ratownictwa drogowego oraz chemicznego, 

• pracach porządkowych i konserwatorskich. 

Konstrukcja oparta jest na pręcie o średnicy 25 mm i długości od 600 do 1100 mm. Po obu stro-

nach zamontowano końcówki robocze wykonane metodą kucia. Pręt wykończono obustronnie 

moletkowaniem w celu zapobieżenia ślizganiu się w rękach użytkownika i zapewnieniu pewniej-

szego chwytu.

Urządzenie odznacza się wszechstronnością w zastosowaniu: wykonuje prace dotychczas 

stosowane przy użyciu topora ciężkiego, łomu, bosaka oraz umożliwia m.in. ukręcanie kłó-

dek, zakręcenie i odkręcanie zaworów np. gazowych, wyważanie drzwi, rozginanie wstępne 

drzwi samochodu aby ułatwić podejście rozpierakowi pneumatycznemu.

Narzędzie produkowane jest w kilku wersjach długości: od 60 do 100 cm. 

Waga jego wynosi odpowiednio od 3,7 do 5,5 kg. Jego prostota, niska waga i funkcjonalność 

powodują, że użytkownik nie musi się tak angażować fizycznie w jego obsługę jak w przy-

padku bardziej skomplikowanych czy cięższych urządzeń a przy okazji ma mniej do dźwigania

o co najmniej kilka kilogramów.

Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze jest całkowicie polskiej konstrukcji i produkcji.  

W opinii użytkowników, „silną stroną tego narzędzia są jego uniwersalne końcówki i duża wy-

trzymałość pręta na zginanie”. Kolejna opinia mówi, że „dotychczas stosowany sprzęt (łom, 

innopur) nie posiadał tak wszechstronnego zastosowania jak CHULIGAN”. Nawet bardzo

intensywna praca (test wytrzymałości i przydatności) nie była w stanie uszkodzić narzędzia

– użytkownik stwierdził: „podczas dwumiesięcznej eksploatacji nastąpiły dwa minimalne od-

pryski materiału, które jednak nie wpłynęły na walory eksploatacyjne urządzenia”. Dzięki swojej 

wszechstronności „urządzenie w pełni zaspokoiło oczekiwania strażaków w zakresie wyposa-

żenia w prosty sprzęt burzący (...), szczególnie zaś zastosowanie znalazło przy otwieraniu po-

mieszczeń”.
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