
� W całości pokryta teflonem
� Najnowsza konstrukcja
� Zawór osiowy

To trwała, lekka automatyczna prądownica stworzona w oparciu o najnowsze tech-

nologie. Wykonana ze stopu aluminium z pierwszego wytopu w obróbce cieplej, ano-

dowana trwale zgodnie z procesem NITUFF® na głębokość 50 mikronów i pokryta te-

flonem (PTFE). Zawór kulowy prądownicy utwardzany jest zgodnie z wymaganiami 

procesu NITUFF®, co zapewnia mu lata płynnej pracy z minimalnym zużywaniem się. 

Wyposażona w podwójne łożyska kulowe łatwe w montażu i eksploatacji. Istotną za-

letą jest zdolność do łatwego przechodzenia (regulacji) od strumienia skupionego do 

wąskiej mgły, do pojedynczego lub podwójnego parasola mgły, do pozycji płukania 

– bez konieczności zamykania zaworu i przerywania pracy.

Regulacja:  40-475

Wydajność: 475 l/min przy 7 bar

Zasięg rzutu: poziomo 32 m / 6 bar

 pionowo 23 m / 6 bar

Waga: 1,7kg

Ciśnienie:  max 16 bar

Prądownica wodno-pianowa LEGENDE 500

Każdy egzemplarz prądownicy oznaczony jest trwale unikalnym numerem seryjnym 

grawerowanym na korpusie. Jest to bardzo pomocne przy identyfikowaniu swojego 

sprzętu przez jednostki biorące wspólnie udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 

przy przydzielaniu sprzętu do konkretnych osób czy sekcji oraz usprawnia działania 

serwisowe.

Do prądownicy można zamontować nakładkę do wytwarzania piany ciężkiej. Nakład-

ka skonstruowana została tak by w maksymalnym stopniu ułatwić jej montaż, użycie

i zapewnić trwałość. Jest mała, wykonana z grubego aluminium, a jednocześnie lekka. 

Umożliwia szybki montaż w każdych warunkach, nawet w grubych rękawicach stra-

żackich. Rozwiązanie stosowane przez POK gwarantuje, iż w środowisku zanieczysz-

czonym np. piachem nie nastąpi uszkodzenie łączenia uniemożliwiające zastosowanie 

piany gaśniczej. 

Automatyka w głowicy polega na regulacji ciśnienia wyjściowego a tym samym za-

sięgu rzutu prądu wodnego. W klasycznym ujęciu zwiększanie wydatku wodnego wy-

maga zwiększanie ciśnienia podawczego. Skutkiem „ubocznym” jest zmiana zasięgu 

rzutu strumienia. Bywają jednak sytuacje, gdy zjawisko to jest niepożądane. Przykła-

dowo, dla utrzymania odległości padania strumienia strażak musi przy podaniu więk-

szego ciśnienia cofnąć się od gaszonego obiektu lub zmienić kąt strumienia. Zmiana 

kąta może pogorszyć parametry gaszenia. Czasem układ terenu czy miejsca akcji unie-

możliwia cofnięcie się. Oba te czynniki konieczne przy prądownicach manualnych są tu 

wyeliminowane, gdyż automatyka w głowicy zezwala na zwiększenie wydatku wodne-

go poprzez podnoszenie ciśnienia wejściowego z zachowaniem dystansu podawania 

wody. Automat działa w zakresie 6-7 bar, już od ok. 240 l/min

Regulacja wydajności wodnej w zakresie 40-475 l/min oraz zamknięcie przepływu od-

bywa się za pomocą dźwigni prądu wody. W klasycznych prądownicach turbo dźwig-

nia ta jest stosowana wyłącznie jako zawór odcinający wodę. Dźwignia zastosowana

w Legende nazywana jest także zaworem suwakowym lub osiowym. W głowicy znaj-

duje się także grzybek (konieczny w głowicach typu turbo) pokryty zewnętrznie teflo-

nem PTFE. Zapobiega to zużywaniu się jego otoku poprzez opływający go z dużą siłą 

piach czy kamienie i w dalszej perspektywie zapewnia na długi czas użytkowania ładny 

i skuteczny kształt wszystkich strumieni rozwartych.
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