
Mocny, lekki i łatwy w użyciu, 
jak nigdy dotąd.

Mocne narzędzia dla straży pożarnej.

Agregaty prądotwórcze



Gotowy do pracy. Zawsze i wszędzie.

Agregaty prądotwórcze serii RS 14 łączą w sobie potężną moc z nowoczesną 
koncepcją działania. Czy to w dzień, czy w nocy, w upale lub zimnie, w górach 
lub w dolinach, agregaty prądotwórcze RS 14 i RS 14 SUPER SILENT zawsze 
zapewniają optymalne zasilanie w dowolnym miejscu. 

Więcej mocy podczas działań gaśniczych ratowniczych.

Agregaty prądotwórcze RS 14

Maksymalna odporność. Zoptymalizowany pod kątem 
ciężkich rozruchów.

Agregaty prądotwórcze RS 14 firmy Rosenbauer to 
źródła energii elektrycznej podczas działań ratowniczo-
gaśniczych. Te agregaty i ich regulatory nie tylko radzą 
sobie z maksymalnymi obciążeniami, ale są również 
zorientowane na działanie w przypadku ciężkich rozruchów, 
w przeciwieństwie do innych urządzeń dostępnych 
na rynku. Umożliwiają one strażakom równoczesne 
bezproblemowe korzystanie z urządzeń o dłuższym czasie 
rozruchu (np. kilku pomp zanurzeniowych w tym samym 
czasie). Strażacy są bezpieczni, gdy mogą w pełni polegać 
na sprawnej pracy swoich urządzeń podczas działań. 
Ponadto, działania są szybkie i sprawne.

Lżejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Kolejna istotna cecha: agregaty prądotwórcze RS 14 są 
lżejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe modele są o 6 kg 
lżejsze od poprzednich wersji. Mała masa i kompaktowy 
rozmiar ułatwiają załadunek do pojazdu, a także oszczędza-
ją przestrzeń na dodatkowy sprzęt. Mała masa agregatu 
ułatwia jego podnoszenie i przenoszenie. Dlatego, seria  
RS 14 jest i pozostanie najlżejszą serią agregatów w klasie 
mocy 14 kVA.

Agregaty prądotwórcze serii RS 14 są 
zawsze gotowe do pracy w dowolnym 
miejscu. Nawet w ekstremalnie 
wysokich temperaturach otoczenia, 
które mogą łatwo doprowadzić do 
przegrzania urządzenia i paliwa, 
agregat RS 14 udowadnia swoją 
odporność i wytrzymałość. Zawsze 
działa niezawodnie. Właśnie to 
czyni go niezbędnym narzędziem 
w działaniach straży pożarnej.

Rosenbauer – Agregaty prądotwórcze
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Wydajność i funkcjonalność w każdym detalu

Wypróbowane i przetestowane podzespoły czynią 
z agregatów RS 14. Solidne solidne źródła energii 
elektrycznej, niezbędne w działaniach straży pożarnej.

 ▪ Niezawodny i mocny silnik z wtryskiem paliwa 
posiadający wiele zalet: automatyczna kompensacja 
wysokości, dokładna regulacja obrotów, bezpieczne 
ładowanie akumulatorów, zoptymalizowane zużycie  
i nieprzerwana komunikacja CAN

 ▪ Niezwykle wydajny generator synchroniczny dla wysokich 
prądów rozruchowych

 ▪ Mocny i bezobsługowy akumulator
 ▪ Łatwo dostępne wyłącznikiOdporna na uderzenia, a jednocześnie lekka obudowa z tworzywa  

sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Mocny silnik z wtryskiem paliwa.

Agregaty prądotwórcze – Rosenbauer 
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Koncepcja obsługi agregatu prądotwóczego RS 14.

Nowoczesne i z większą ilością informacji.

Jedna koncepcja obsługi.

Choć prosty w obsłudze to zawiera większą ilość informacji. Cyfrowy wyświetlacz 
operatora dostarcza szczegółowych informacji na temat obciążenia, napięcia i  
poziomu paliwa. Zaprojektowany estetycznie w typowym dla Rosenbauera stylu,  
wyświetlacz sprawia, że intuicyjna, jednolita, a tym samym prosta obsługa jest  
jeszcze prostsza.

Nowy wyświetlacz. Jaki jest i co potrafi.

Wskaźnik cyfrowy:  
Wyświetlacz cyfrowy jest nowoczesny, intuicyjny i bardziej elastyczny.

Cztery ekrany główne:  
widok główny, widok szczegółowy, widok ekspercki i widok serwisowy nie 
tylko dostarczają znacznie więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej. 
Są również łatwe do zrozumienia i czytelne dla użytkownika.

Ulepszone wyświetlanie komunikatów i błędów:  
są wyświetlane za pomocą standaryzowanych komunikatów.

Rosenbauer – Agregaty prądotwórcze

   Elementy obsługowe  

   Sygnały ostrzegawcze  

   Wskaźniki trybu pracy

do przodu | do tyłu Tryb ECO
(obniżenie prędkości obrotowej)

Tankowanie 
zewnętrzne

Przyrząd kontrolny  
przewodu uziemiającego

Przycisk Start Przycisk StopUkład ikona urządzenia

Kontrolka ostrzegawcza

Nawigacja pomiędzy 
ekranami

Wyłącznik 
awaryjny

Wskaźnik 
APC: Sterowanie mocą czynną | EXT: tankowanie zewnętrzne | ECO: tryb ECO
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Nowoczesne i z większą ilością informacji.

  Widoki wyświetlacza w szczegółach.

Widok główny zawiera najważniej-
sze informacje w skrócie:
- Poziom paliwa
- Całkowite obciążenie
- Napięcie w dopuszczalnym   
 zakresie (zielone = prawidłowe,   
 czerowne = nieprawidłowe)

Widok szczegółowy pokazuje 
rozkład obciążenia tj. moc na fazę 
i to, czy napięcie mieści się w 
dopuszczalnym zakresie. Widok 
ten jest szczególnie ważny dla 
strażaków, ponieważ w przypadku 
przeciążenia, mogą dokładnie 
sprawdzić gdzie ono występuje po 
naciśnięciu przycisku i niezwłocz-
nie zareagować.

Widok ekspercki pokazuje aktualny 
stan podłączonych odbiorników, 
oferując jeszcze więcej szczegółów. 
Napięcie, moc, moc czynna i cosinus 
fi są rozbite na każdą fazę. To, co kie-
dyś wymagało oddzielnego urządze-
nia pomiarowego jest teraz widoczne 
bezpośrednio na jednym urządzeniu 
wyświetlaczu. Czyni to poszukiwanie 
źródła błędu dużo łatwiejszym.

Widok serwisowy pokazuje 
wskaźnik godzin pracy i procedurę 
testowania błędu izolacji.
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Bezpieczne tankowanie stało się łatwe.

Tankowanie agregatu prądotwórczego może być niebezpieczne. 
Z tego powodu Rosenbauer przykłada dużą wagę do całkowicie 
zoptymalizowanego i kompaktowego kąta tankowania oraz do 
perfekcyjnego projektu wszystkich powiązanych komponentów.

 ▪ Nisko umieszczony zbiornik
 ▪ Ergonomiczny, duży otwór do napełniania (oddzielony i nisko 
osadzony)

 ▪ Złącze do zestawu do tankowania zewnętrznego
 ▪ Bezpieczny korek zbiornika paliwa
 ▪ Chroniony zbiornik w wytrzymałej aluminiowej misce transportowej
 ▪ Znacznie zmniejszono obciążenie termiczne
 ▪ Podświetlenie LED dla lepszego podglądu
 ▪ Ostrzeżenia optyczne i akustyczne

Podświetlenie LED w strefie tankowania

Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włók-
nem szklanym zapewnia bardzo niski hałas podczas 
pracy.

SUPER SILENT z pełną mocą  
 
Innowacyjna technologia zapewnia wyjątkowo niski poziom hałasu bez strat 
w wydajności, funkcjonalności lub bezpieczeństwie:

 ▪ Zoptymalizowany pod względem hałasu układ wydechowy
 ▪ Całkowicie nowo opracowany system ssący 
 ▪ Cała obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym 
zapewnia dodatkową izolację akustyczną

 ▪ Oświetlenie LED gniazd i obszaru napełniania zbiornika, gwarantuje  
dodatkowe bezpieczeństwo podczas obsługi agregatu prądotwórczego 

 ▪ Wysokiej jakości wykończenie w połączeniu z wysoką jakością techniczną
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Z trybem ECO - mniejszy hałas, mniejsze zużycie. 

Tryb ECO (elektroniczna redukcja obrotów) zapewnia minimalny poziom hałasu 
i mniejsze zużycie paliwa. Jeżeli odbiorniki są wyłączone, agregat pracuje ze 
zmniejszoną prędkością i niskim poziomem hałasu. Po włączeniu odbiorników 
silnik automatycznie zwiększa się do prędkości nominalnej, a pełna moc jest 
dostępna natychmiast. Tryb ECO jest dostępny jako opcja dla wszystkich 
agregatów prądotwórczych z serii RS 14. 

Innowacyjna koncepcja tankowania.

Koncepcja tankowania agregatów prądotwórczych RS 14 jest rewolucyjna. Do 
tej pory strażacy musieli ręcznie przełączać agregat na tankowanie zewnętrz-
ne z kanistra za pomocą zaworu trójdrożnego. To już przeszłość. Naciśnięcie 
przycisku "Tankowanie zewnętrzne" uruchamia pompę paliwową i zasila agregat 
prądotwórczy paliwem z kanistra. Zalety tej koncepcji są oczywiste:

 ▪ Praca dłuższa o 30% bez potrzeby interwencji
 ▪ Proste i bezpieczne tankowanie podczas pracy
 ▪ Tankowanie niezależne od poziomu zbiornika paliwa
 ▪ Bezproblemowe użycie przy wysokich temperaturach otoczenia

Dla małych odbiorników: wtyczka 12 V

Mały, ale niezwykle praktyczny detal to źródło stałego napięcia 12 V, 
które jest standardem na przedniej scianie każdego agregatu serii  
RS 14. Jest przeznaczony nie tylko do podłączenia głowic oświetlenio-
wych LED RLS1000 i RLS2000. Ta wtyczka jest również dodatkowym 
źródłem energii dla małych odbiorników, takich jak ładowarki.

Wtyczka 12 V

Przełącznik ECO jest dostępny opcjonalnie

Ponieważ sukces tkwi w szczegółach.

Oszczędny, bezpieczny i zaawansowany.

Agregaty prądotwórcze – Rosenbauer
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RS 14 i RS 14 SUPER SILENT

Opcje i akcesoria.

Monitoring izolacji  

Służy do monitorowania wszystkich podłączonych odbior-
ników pod kątem błędów izolacji oraz niebezpiecznych 
prądów upływowych. Monitoring izolacji mierzy rezystancję 
między uzmiemieniem, przewodem neutralnym i fazowym 
przyłączonego odbiornika. W ramach nowego standardu 
można wywołać klawisz testu ISO do sprawdzenia monitora 
izolacji na widoku serwisowym.  

Dostępne są dwie różne wersje:  

 ▪ Bez wyłączenia: Ostrzeżenie można potwierdzić 
akustycznie.

 ▪ Wyłączenie: Agregat prądotwórczy wyłącza się 
automatycznie w przypadku błędu izolacji.

FIRECAN – interfejs do zdalnego monitoringu 
 

Wszystkie agregaty RS 14 i RS 14 
SUPER SILENT są standardowo 
wyposażone w interfejs, umożliwiają-
cy ładowanie akumulatora agregatu 
prądotwórczego. Umożliwia to zdalne 
monitorowanie, uruchamianie 
i zatrzymywanie agregatu w dowolnym 
momencie. Połączenie jest realizowa-
ne za pośrednictwem magistrali CAN. 
Funkcjonalność z różnymi producen-
tami pojazdów jest zapewniona dzięki 
standardowi zgodności FIRECAN.

Przykłady funkcji: zdalny rozruch/zatrzymanie, ostrzeżenia, 
wskaźnik błędów, obniżenie mocy, poziom paliwa. 

Natychmiast gotowy do transportu dzięki dedykowanemu wózkowi. 

Wózki są dostępne opcjonalnie do wszystkich agregatów prądotwórczych Rosenbauer. Umożliwiają łatwiejszą obsługę 
i szybszy transport do miejsca prowadzenia działań. Dzięki dwóm kółkom transportowym, agregat można przewieźć do 
miejsca prowadzenia działań w kilka sekund.

Rosenbauer – Agregaty prądotwórcze
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Zasilanie budynku jako zasilanie awaryjne

Agregaty prądotwórcze RS 14 są teraz bardzo łatwe w uży-
ciu do zasilania awaryjnego budynków. W przypadku awarii 
zasilania, przełącznik dwupozycyjny "zasilanie bezpośred-
nie - zasilanie systemu" przełącza energię z gniazd bocz-
nych na gniazdo zasilające z przodu. Dostarczony przewód 
zasilający umożliwia połączenie z gniazdem elektrycznym 
budynku.

Przełącznik „Zasilanie bezpośrednie - Zasilanie systemu“Gniazdo zasilające 400 V 

RS 14 z przewodem przyłączeniowym do gniazda w budynku

Wymagane:
 ▪  Agregat prądotwórczy ze zintegrowanym przełącznikiem 
układu sieci IT-TN (pod pokrywą bezpiecznika)

 ▪  Trzecie gniazdo zasilające 400 V umieszczone z przodu 
(kolor: biały, położenie styku ochronnego: 1 h)

 ▪  Kabel zasilający z wyłącznikiem różnicowoprądowym, 
długość 10 m

 ▪  Odpowiada normie DIN 14684 - Agregaty mobilne do 
zasilania urządzeń elektrycznych i zasilania budynków

Agregaty prądotwórcze – Rosenbauer
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  Akcesoria dodatkowe

Zmieniają noc w dzień: RSL1000 i RLS2000

Nowe agregaty prądotwórcze mogą być opcjonalnie 
wyposażone w wielofunkcyjne głowice oświetleniowe LED 
RLS1000 i RLS2000. Technologia LED o wysokiej mocy do 
oświetlania urządzenia i miejsca działań: 30 diod LED wyso-
kiej mocy w 6 regulowanych poziomach jasności, z lampą 
błyskową w 5 różnych kolorach i obrotową głowicą lampy we 
wszystkich kierunkach. 

Deflektor spalin

W szczególnych przypadkach, spaliny mogą być odprowa-
dzane do góry za pomocą deflektora spalin. Oznacza to, że 
agregat prądotwórczy można zamontować na drabinach 
mechanicznych i urządzeniach ratowniczych drabiny. 

Wąż do odprowadzania spalin z praktycznym  
uchwytem

Elastyczny ocynkowany wąż metalowy z częściami łączący-
mi zgodny z normą DIN 14752, odprowadza spaliny z dala 
od pojazdu i operatora. Dwie drewniane rączki chroniące 
przed ciepłem pozwalają na bezpieczne ułożenie węża 
nawet podczas pracy agregatu. 

Monitoring temperatury akumulatora 
W celu zapewnienia optymalnego ładowania akumulatora, 
niektóre ładowarki wymagają przesłania temperatury akumu-
latora do pojazdu. Jest to przesyłane przez interfejs FIRECAN. 
Opcja ta jest obowiązkowa dla pojazdów innych producentów 
niż Rosenbauer.

Akumulator rozruchowy 12 V / 18 Ah  
bezobsługowy do agregatów RS 14 i RS 14 SUPER SILENT.

Gniazdo trójfazowe CITY, CEE 400 V 
Dodatkowe trzecie gniazdo trójfazowe, montowane z 
przodu.

Gniazdo Magcode do ładowania

Wyposażony w oświetlenie LED

Wąż do odprowadzania spalin

Przełącznik zmiany biegunowości do gniazda CEE 400 V 

Łatwo dostępny przełącznik zmiany biegunowości w gnieź-
dzie CEE 400 V umożliwia prostą zmianę kierunku obrotów.
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Dane techniczne
Informacje ogólne RS 14 RS 14 SUPER SILENT

Zastosowanie Jednostki straży pożarnej lub użytkownicy, którzy wymagają wyższego poziomu ochrony

Specyfikacje ÖBFV-RL ET-01 agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA o podwyższonej wydajności, DIN 14685-1

Jednostka

Wymiary 820 x 440 x 580 mm (rama DIN 8)

Masa 144 kg w tym paliwo zapewniające 1,5 godziny 
pracy.

149,5 kg w tym paliwo zapewniające 1,5 god-
ziny pracy

Moc Pel, 3 ~ = 13,6 kVA / cos φ= 0,8 / 10,88 kW
Pel, 1 ~ = 4,5 kVA / cos φ= 0,8 / 3,6 kW

∑ Pel, 1 ~ = 3 x 4,5 kVA = 13,6 kVA

Prąd znamionowy 19,7 A 3 ~ / 29,6 A 1 ~

Ochrona faz 16 A 3 ~ / 16 A 1 ~

Poziom hałasu LWA 97,7 dB(A) 94,1 dB(A)

Ciśnienie akustyczne (4 m bez 
obciążenia)

77,6 dB(A) 74 dB(A)

Klasa ochrony IP54

Pojemność zbiornika paliwa 12,0 l

Czas pracy pod pełnym obciążeniem około 2 godziny

Kolor farby RAL 3000 (czerwony) lub RAL 1012 (żółty)

Zasilanie zewnętrzne Wtyczka 12 V do podłączenia pojazdu

Agregat prądotwórczy

Typ Synchroniczny z regulatorem elektronicznym

Napięcie 230 / 400 V

Tolerancja napięcia +/- 5 %

Częstotliwość 50 Hz

Współczynnik mocy cos φ = 0,8

Prąd znamionowy 20,3 A 3~ / 30,4 A 1~

Silnik

Producent Briggs & Stratton Corporation, USA

Model 23 KM Vanguard EFI

Typ 2-cylindrowy 4-suwowy silnik benzynowy OHV

Wysterowanie +/- 5 %

Zapłon elektroniczny

Paliwo benzyna bezołowiowa min. 91 oktanowa

Spaliny spełnia normę emisji spalin 2002/88/WE

Zużycie paliwa około 6 l/h przy pełnym obciążeniu

Osprzęt Rozrusznik ręczny, rozrusznik elektryczny 12 V, akumulator 12 V / 18 Ah,  
system ostrzegawczy monitorowania ciśnienia oleju,  
bez wyłączania, złącze do tankowania zewnętrznego

Panel sterowania

Osprzęt 2x gniazda wodoszczelne 400 V 
3 x gniazda wodoszczelne 230 V 

1x wyłącznik prądu przemiennego 16A 3-biegunowy z neutralnym złączem i monitorowaniem 
3x wyłączniki prądu przemiennego 16A 1-biegunowe z neutralnym złączem i monitorowaniem 

1x źródło stałego napięcia 12 V
1x gniazdo CAN-bus FIRECAN 7-biegunowe (ładowanie podtrzymujące i zdalny monitoring)

Zawarte w zakresie dostawy

Torba na narzędzia 2 świece zapłonowe, 1 klucz do świec, 1 śrubokręt, 
1 przewód do testowania przewodu uziemiającego z końcówką testową

Informacje dla użytkownika ze schematem obwodów, katalogiem części zamiennych i deklaracją zgodności CE

Agregaty prądotwórcze – Rosenbauer
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9 kVA na ramie DIN 5.

Agregat prądotwórczy RS 9

Opracowany specjalnie dla strażaków, ten agregat prądo-
twórczy spełni wszystkie stawiane mu wymagania. RS 9 
łączy maksymalną moc z najmniejszymi wymiarami i jest 
w 100 % zgodny z normą DIN 14685-1. Doświadczenie 
pokazuje, że najważniejszy jest długi czas pracy urządzenia 
i prosta obsługa wszystkich jego elementów. RS 9 dosko-
nale spełnia te wymagania.  
 
Maksymalna moc przy minimalnych wymiarach

 ▪ Mocny agregat: wysoka moc wyjściowa 3-fazowa  
9 kVA, cos φ = 0,8

 ▪ Mały rozmiar:RS 9 może być umieszczony na małych 
ramach DIN 5.

 ▪ Bezpieczny w eksploatacji: Wysokie bezpieczeństwo 
eksploatacji, konserwacja i łatwość obsługi, odporność 
na zabrudzenia.

 ▪ Sprawdzony i przetestowany silnik: chłodzony powie-
trzem 4-suwowy silnik przemysłowy Briggs & Stratton.

 ▪ Rama nośna: solidna rama rurowa z nowym rodzajem 
ramy nośnej dla bezpiecznego i ergonomicznego trans-
portu. Izolacja zimna i ciepła, antypoślizgowy uchwyt do 
przenoszenia.

Wygodna obsługa

 ▪ Wszystkie elementy obsługowe są  
umieszczone z przodu

 ▪ Elektryczne urządzenie rozruchowe 
w standardzie

 ▪ Intuicyjny panel kontrolny -  
wszystko w zasięgu wzroku

   Elementy obsługowe  

   Sygnały ostrzegawcze  

   Wskaźniki trybu pracy

Wskaźnik pojemności zbiornika

Przełącznik zmiany 
biegunowości

Godziny pracy

Obciążenie 
fazy

Całkowite obciążenie

Wyświetlacz kontroli 
apięcia

Wyłącznik  
awaryjny

Wyświetlenie 
statusu testu izolacji

Urządzenie testowe 
Błąd izolacji

Urządzenie testowe 
Błąd izolacji

Przycisk Reset

Rosenbauer – Agregaty prądotwórcze
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Izolowane uchwyty dla zwiększonego komfortu 
przenoszenia

Zawór trójdrożny paliwa do pracy ciągłej

Dane techniczne
Informacje ogólne RS 9

Zastosowanie Jednostki straży pożarnej lub użytkownicy, którzy wymagają wyższego poziomu ochrony

Specyfikacje zgodnie z normą DIN 14685-1

Jednostka

Wymiary 700 x 440 x 580 mm (rama DIN 5)

Masa 130 kg z pełnym bakiem

Moc Pel, 3~ = 9 kVA / cos φ = 0,8 / 7 kW
∑ Pel, 1 ~ = 5 kVA

Poziom hałasu LWA 95,3 dB(A)

Klasa ochrony IP 44

Pojemność zbiornika paliwa 10,5 litra

Czas pracy pod pełnym obciążeniem około 1,5 godziny przy pełnej wydajności

Kolor farby RAL 3000 (czerwony) lub RAL 1012 (żółty)

Agregat prądotwórczy

Typ Agregat synchroniczny z regulatorem elektronicznym

Napięcie 3 x 230 V / 2 x 400 V

Tolerancja napięcia ± 1 %

Częstotliwość 50 Hz

Współczynnik mocy cos φ = 0,8

Prąd znamionowy 11,6 A 3~

Klasa ochrony IP 54

Silnik

Producent Briggs & Stratton Corporation, USA

Model 16 KM Vanguard

Typ 2-cylindrowy 4-suwowy silnik benzynowy OHV

Moc 10,6 kW przy 3.000 obr./min (DIN 6271 B)

Wysterowanie ± 5 %

Zapłon elektroniczny

Paliwo benzyna bezołowiowa min. 91 oktanowa

Spaliny silnik spełnia amerykańską normę CARB 94 dot. spalin

Zużycie paliwa około 4,2 l/h

Osprzęt Rozrusznik ręczny - szarpak, rozrusznik elektryczny 12 V

Panel sterowania

Wyposażenie 2 wodoszczelne gniazda trójfazowe CEE 16 A, 400 V,  
3 wodoszczelne gniazda z uziemieniem CEE 16 A, 230 V,  

1 wyłącznik prądu przemiennego 16 A 3-biegunowy z przewodem neutralnym,  
3 wyłączniki prądu przemiennego 16 A 1-biegunowe z przewodem neutralnym,  

1 panel sterowania ze wskaźnikami zawartości zbiornika, obciążeniem, napięciem i usterkami, 
urządzeniem do testowania przewodu uziemiającego, przycisk zatrzymania awaryjnego, przełącznik 

start / stop, gniazdo elektryczne do ładowania

Akcesoria

1 torba na narzędzia 1 klucz do świec, 1 przewód do testowania przewodu uziemiającego z końcówką testową, 2 świece

1 Instrukcja obsługi ze schematem obwodów, katalogiem części zamiennych i deklaracją zgodności CE

Agregaty prądotwórcze – Rosenbauer
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www.rosenbauer.com

Tekst i zdjęcia nie są wiążące prawnie. Zdjęcia mogą przedstawiać edycje specjalne, które są dostępne tylko za dodatkową opłatą. Zastrzega się możliwość zmiany z uwagi na postęp techniczny.

Agregaty prądotwórcze
Mocne narzędzia dla straży pożarnej.
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Follow us on

Dane zamówieniowe RS 14

319642-001 RS 14

319606-001 Kolor czerwony - RAL 3000

319606-002 Kolor żółty - RAL 1012

319606-003 Kolor zielony limonkowy

319606-004 Kolor biały - RAL 9010

319606-005 Kolor czerwony rubinowy - RAL 3003

Dane zamówieniowe RS 9

840791 RS 9 czerwony (RAL 3000)

84059201 RS 9 żółty (RAL 1012)

Opcje i akcesoria do RS 9

84061502 Zdalny monitoring FIRECAN

84061501 Zdalny monitoring ROSENBAUER

840612 Przełącznik zmiany biegunowości do gniazda 
CEE 400 V

84061301 Monitoring izolacji z wyłączeniem

840613 Monitoring izolacji z funkcją testu

840614 Gniazdo NATO

840648 Gniazdo Magcode do ładowania

840639 Farba specjalna RAL

871528-002 Zestaw kółek do RS 9

Opcje i akcesoria do RS 14 i  
RS 14 SUPER SILENT

319608-001 Zdalny monitoring FIRECAN

319618-001 Zdalny rozruch/zatrzymanie z przewodem 
przyłączeniowym 5 m

319618-002 Zdalny rozruch/zatrzymanie z przewodem 
przyłączeniowym 10 m

319610-003 Tryb ECO (automatyczna redukcja obrotów)

319609-001 Przełącznik zmiany biegunowości do gniazda 
CEE 400 V

319611-001 Monitoring izolacji

319611-002 Monitoring izolacji (z zatrzymaniem silnika)

319616-001 Monitorowanie temperatury akumulatora

319613-001 Gniazdo trójfazowe CITY, 400 V CEE

319615-001 Gniazdo Magcode do ładowania

871528-001 Wózek RS 14 i RS 14 SUPER SILENT

654425 Wózek ramowy DIN 8

319614-001 Adapter do głowic oświetleniowych LED

312307E03 Głowica oświetleniowa LED RLS1000

312307E01 Głowica oświetleniowa LED RLS2000

319621-001 Źródło zasilania USB

319622-001 Zasilanie budynku w celu zasilania awaryjnego

Akcesoria do wszystkich agregatów 
prądotwórczych

319617-001 Deflektor spalin do RS 14 i RS 14 SUPER 
SILENT

847521-001 Deflektor spalin do RS 9

575079-001 Złącze do bocznego odprowadzania spalin

567978-001 Zestaw do tankowania do trójdrożnego zaworu 
paliwa wąż o długości 1,5 m z mocowaniem 
bagnetowym do obsługi kanistra

651103 Kanister na paliwo, czerwony, pojemność: 20 l

651300 Szyjka wlewu z elastycznym wężem  
(o długości 300 mm) do kanistra na paliwo

654400 Wąż do odprowadzania spalin  
średnica: 55 mm, długość: 1,5 m

544561-001 Uchwyt na wąż do odprowadzania spalin

315890 Rozdzielnica gniazdowa 400 V

538272 Akumulator rozruchowy 12 V / 18 Ah

Inne napięcia i częstotliwości, gniazda specjalne i  
indywidualne malowanie na życzenie.

Dane zamówieniowe RS 14 SUPER SILENT

319643-001 RS 14 SUPER SILENT

319607-001 Kolor czerwony - RAL 3000

319607-002 Kolor żółty - RAL 1012

319607-003 Kolor zielony limonkowy

319607-004 Kolor biały - RAL 9010

319607-005 Kolor czerwony rubinowy - RAL 3003


