
MAGNASTACK

MAGNATRACK ST

MAGNARAIL

Systemy wyciągu spalin firmy Nederman
dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych
Narażanie siebie za każdym razem, gdy włącza się alarm i załoga rusza na akcję,
jest niepotrzebne. Ta praca i bez tego jest wystarczająco trudna.

Spaliny mogą poważnie oddziaływać na zdrowie, powodując po-

drażnienia oczu i obrażenia układu oddechowego. Długotrwałe 

narażanie na spaliny silników wysokoprężnych może powodować 

kaszel, bóle w klatce piersiowej i brak tchu. Wielokrotny i długo-

trwały kontakt ze spalinami jest równie niebezpieczny, jak wdycha-

nie dymu papierosowego. Można rozwiązać ten problem raz, a sku-

tecznie. System odciągowy spalin firmy Nederman, zaprojektowany 

specjalnie dla pojazdów ratowniczych, usuwa spaliny bezpośrednio

z rury wydechowej pojazdu. Jest to jedyna skuteczna metoda, aby 

się ich pozbyć. Dowodem jest zaś fakt, że ponad 100 000 rozwiązań 

z zastosowaniem tego systemu zainstalowano w Jednostkach Ra-

towniczo-Gaśniczych na całym świecie! 

Niezależnie od potrzeb firma Nederman znajdzie naprawdę do-

bre rozwiązanie. 

Dysponujemy najszerszą na rynku gamą produktów i systemów, 

dlatego bez względu na wielkość stacji i częstotliwość wezwań jeste-

śmy w stanie dostarczyć skuteczne rozwiązanie umożliwiające od-

ciąganie spalin. Przykładowo system PTS, wyposażony w pneuma-

tycznie mocowaną ssawkę, stanowi idealne rozwiązanie dla stacji, 

gdzie pojazdy zmieniają miejsce postoju, podczas gdy system Mag-

na niezmiennie oferuje najwyższą efektywność. Niezależnie od do-

konanego wyboru wszystkie rozwiązania mają jedną wspólną cechę: 

zostały zaprojektowane, aby usuwać spaliny u źródła.

SYSTEM MAGNA
Niezrównana skuteczność odciągania spalin, szybkość i wydajność

WYJĄTKOWE PRZYŁĄCZE MAGNETYCZNE
W rozwiązaniu MagnaSystem wąż do odciągania spalin jest moco-

wany do pojazdu za pomocą elektromagnesu. To specjalne rozwią-

zanie techniczne firmy Nederman umożliwia szybki wyjazd pojaz-

du, a jednocześnie zapewnia doskonałą wydajność usuwania spalin. 

MagnaSystem oferuje wyjątkową skuteczność usuwania

spalin oraz łatwość eksploatacji, nawet w stacjach o dużej czę-

stotliwości wezwań, gdzie wymagania stawiane systemom wyciągu 

spalin są szczególnie wysokie.

WYJĄTKOWA SKUTECZNOŚĆ ODCIĄGANIA
Kształt ssawki umożliwia dokładne wyciąganie spalin przy jednoczes-

nym usuwaniu substancji pozostałych w przewodzie wydechowym. 

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń na poziomie 100% sprawia, 

że rozwiązanie MagnaSystem nie ma sobie równego.

DUŻA ODPORNOŚĆ TERMICZNA
Kolejną cechą wyjątkowego rozwiązania MagnaSystem jest wciąga-

nie przez ssawkę powietrza z otoczenia, co zapewnia chłodzenie ca-

łego systemu wyciągu. Jest to ważne usprawnienie ze względu na 

coraz wyższe temperatury spalin wytwarzanych przez nowoczesne 

silniki.

MAGNARAIL
Unikatowe rozwiązanie zapewniające wyjątkową wydajność.
• Łatwy montaż „na zatrzask” dzięki połączeniu szyny/kanału wy-

lotowego z aluminium.

• Wózek i moduł odciągowy z wbudowanym balanserem wyko-

nane z lekkich materiałów.

• Hamulec hydrauliczny, łagodnie zatrzymujący rozpędzony wózek.

MAGNATRACK ST
Stacje o niewielkim natężeniu ruchu.
• Swobodnie zwisający wąż do odciągania spalin z obrotowym 

przesuwanym balanserem.

• Prowadnica z lekkiego aluminium.

• Gumowy ogranicznik wózka/ amortyzator.

MAGNASTACK
Niezawodne rozwiązanie dla pojazdów z kominami.
• Prowadnica stalowa pomalowana farbą antykorozyjną.

• Wyciąg i ramiona ze stali galwanizowanej.

SPRZĘT TECHNICZNY, POZOSTAŁY
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