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MFC – Tratwa Ratownicza Pneumatyczna
Zaprojektowana do ciągnięcia liną oraz napędzana silnikiem

Specyfikacja techniczna:
Typ
Liczba osób
Długość (cm)
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Ciśnienie robocze (bar)
Ładowność (kg)
Wymagane powietrze (litry)
Wielkość opakowania (cm)
dł./sz./wys.
Waga (kg)

RS15
15
520
235
77
0,2
1200
3800
90 x 70 x 52
46
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Tratwy Ratownicze Pneumatyczne zostały zaprojektowane do ratownictwa wodnego do
wykorzystania w sytuacjach kryzysowych w czasie powodzi oraz do ratownictwa i pomocy po
powodzi w rzekach, na zalanych obszarach miejskich i przybrzeżnych a także w specyfice
obszarów górskich i na jeziorach.
W pełni nadmuchiwane Tratwy Ratownicze są lekkie i łatwo przenośne a dzięki odpowiednim
wzmocnieniom odporne na przebicia. Tratwa ratownicza jest łatwa w manewrowaniu i może być
sterowana wiosłami, ciągnięta przez Ratowników lub ciągnięta przez skuter wodny, łódź lub
małą amfibie ARGO.
Tratwa Ratownicza ma płaskie dno, dzięki czemu jest wyjątkowo stabilna i odpowiednia do
stosowania w bardzo płytkiej wodzie (od 50mm), co czyni ją idealnym narzędziem do
ratownictwa powodziowego. Otwarta, niska rufa ułatwia ewakuację przy wypadkach oraz
umożliwia szybkie ratowanie osób na wózkach inwalidzkich. Poszczególne osoby mogą siedzieć
na podłodze otoczone wysokimi nadmuchiwanymi burtami, co daje poczucie bezpieczeństwa
zarówno dla ratowanych jak i komfort psychiczny dla ratowników.
Tratwy Ratownicze są dostępne w czterech standardowych rozmiarach: 3, 5, 10 i 15 osobowe.
Tratwy 3 i 5 osobowe są idealne do szybkiego ratownictwa wodnego (typu: akcja/reakcja), za to
10 i 15 osobowe mają dużą powierzchnię i większe zdolności ładunkowe, co czyni je idealnym
wyborem dla ewakuacji i ratowania w sytuacji powodzi. Aby zwiększyć wydajność, Tratwy
Ratownicze można łączyć (mocując jeden za drugim). Większe rozmiary (do 45 osób) mogą być
wytwarzane na życzenie klienta.
- Wyjątkowo mocny i trwały materiał
- Szybkie napełnianie jednym podłączeniem
- Zaprojektowany do ratownictwa na wzburzonej wodzie oraz na falach, także w strefie
surfowania
- Otwarta rufa pomaga w załadunku i rozładunku
- Wymaga minimalnego szkolenia, dystrybutor gwarantuje serwis i niskie koszty utrzymania
Tratwy Ratownicze Pneumatyczne to uniwersalny sprzęt do ratownictwa wodnego, podwodnego
(dla ekip nurków jako podest roboczy), do ratownictwa lodowego i śniegowego nadający się do
stosowania w wielu różnych sytuacjach, między innymi dla różnych grup ratowniczych, policji,
wojska, do ratownictwa w rwących rzekach górskich, RNLI, na morzu, czy dla straży
przybrzeżnej. Tratwy Ratownicze w wykonaniu trudno zapalnym mogą znaleźć zastosowanie
także na lotniskach do szybkiego wyciągnięcia poszkodowanych ze strefy zagrożenia.
Standardowe wyposażenie:
Typ
Komora odbojowa
Nadmuchiwana podłoga
Uchwyt do przenoszenia
Uchwyt pokładowy
Pętla pokładowa
Zwór do nadmuchiwania/spuszczania
powietrza

Ilość
5
tak
5
5
2
3
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Zawór górny do spuszczania powietrza
Zawór spustowy
Zawór nadmiarowy
Linka życia (poręczówka)
Pierścień do ciągnięcia
Pierścień linki kontrolnej
Cierny pas poszycia
Odblaskowe paski
Kieszeń na akcesoria
Kieszeń na kotwicę
Pasek/uchwyt
Wiosło
Zestaw naprawczy
Wąż do nadmuchiwania
Waliza do przenoszenia

3
6
4
wewnętrzna/wewnętrzna
tak
4
tak
tak
2
tak
tak
4
tak
tak
tak

Tratwa Ratownicza wyposażona jest w miejsce mocowania silnika zaburtowego
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Płaskie dno i niska podłoga ułatwia wprowadzenie ludzi i zwierząt podczas ewakuacji
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