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Ubranie specjalne FIRE MAX SF

 ▪ Zgodny z OPZ KG PSP przy unikalnym designie 
Rosenbauer.

 ▪ Tkanina zewnętrzna (wszystkich części kompletu): 
NOMEX® NXT – zwiększona odporność na przetarcia 
i rozdarcia oraz bardzo dobre parametry odporności 
termicznej.

 ▪ W badaniu Thermo Man ubranie uzyskało wynik oparzenia 
II stopnia mocno poniżej 1%, a w przypadku III stopnia 0% 
powierzchni oparzonej.

 ▪ Możliwość reimpregnacji po ok. 40 cyklach pralniczych.
 ▪ Membrana (dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): 
PTFE-DUO.

 ▪ Bakteriofagami na pięciu próbkach testowych, także  
pod ciśnieniem, oraz 2x 5 cyklach pralniczych).

 ▪ Poziom ochrony (ważne dla kurtki i spodni zgodnych  
z PN-EN 469): Xf2, Xr2, Y2, Z2.

 ▪ Ubrania specjalne (kurtka i spodnie zgodne z PN-EN 469) 
spełnia wymagania normy PN-EN 1149-5:2008 (Odzież 
ochronna - Właściwości elektrostatyczne).

 ▪ Kurta lekka SF spełnia wymagania normy PN-EN 15614.
 ▪ Kurtki wyposażone w trwały i niezawodny zamek 
tworzywowy renomowanej firmy YKK.

 ▪ Patki kieszeni wyposażone we wzmocnienia ułatwiające 
jednocześnie otwieranie.

 ▪ Spodnie wyposażone w wewnętrzne kieszenie  
w okolicach kolan, celem dostępu i ewentualnej wymiany 
dodatkowej wkładki amortyzującej (łączna grubość 
wkładek: 8 mm).

 ▪ Pasy odblaskowe renomowanej firmy 3M.

 141275 Kurtka       
1   140675 Kurtka lekka    
2   141276 Spodnie
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Ubranie specjalne FIRE FLEX 

 ▪ Kurtka i spodnie certyfikowane zgodnie z normami: 
PN-EN 469:2005 + A1:2006, PN-EN 1149-5:2018 (test 
antystatyczny), EN 61482-2:2018 (ochrona przed łukiem 
elektrycznym), PN-EN 343:2003 + A1:2007 (ochrona 
przed deszczem) i PN-EN 14360:2004 (próba deszczowa).

 ▪ Dostępne z warstwą zewnętrzną wykonaną z materiałów 
NOMEX® NXT lub X55 z PBI. 

 ▪ Wersja z NOMEX® NXT jest dostępna w trzech 
kombinacjach kolorystycznych: czarno-niebieskiej / 
czerwonej i czarno-niebieskiej / złotej.

 ▪ Ubranie X55 z PBI dostępne w wersji złoto – brązowej, 
gdzie obszar ramienia i rękawa jest podkreślony mocnym 
brązem.

 ▪ Membrana PTFE-DUO odporna na penetrację/przenikanie 
krwi, bakterii i wirusów.

 ▪ Krój „Ergocut” to dokładne i precyzyjne dopasowanie, 
które zapewnia maksymalny komfort noszenia.

 ▪ Ulepszone nacięcia rękawów i specjalna konstrukcja 
ramienia zapewniają ogromną mobilność. 

 ▪ Kołnierz został dostosowany do naturalnej postawy głowy 
i jest optymalnie dopasowany do dłuższego użytkowania 
bez obkurczania. 

 ▪ Dzięki nowej technice aplikacji, pasy odblaskowe 
zapewniają maksymalną swobodę ruchów, w połączeniu 
z wysoką oddychalnością. Segmentowane paski używane 
do poprawy widoczności zostały pokryte i zintegrowane 

w wyrafinowanej koncepcji ogólnej. Są one łatane, zamiast 
szyte i dlatego są nie tylko bardziej elastyczne, ale także 
bardziej oddychające.

 ▪ Wyściełane elementy na klapkach kieszeni oraz suwak 
ułatwiają bezpieczne chwytanie, a uniwersalne kieszenie 
i elementy mocujące oferują niezliczone możliwości na 
miejscu zdarzenia. Ze względu na brak szwów, materiał nie 
jest obciążony ścieraniem. Solidne bariery absorpcyjne  
we wszystkich punktach krytycznych zapobiegają 
przenikaniu wilgoci do wnętrza ubrania specjalnego.

 ▪ Solidna uprząż ratownicza jest standardowo montowana  
z tyłu kurtki, umożliwiając ewakuację rannego strażaka  
z bezpośredniej strefy zagrożenia. Uprząż składa się 
z dwuwarstwowego pasa, wykonanego z ognioodpornego 
Nomexu®, który biegnie przez tył pod kołnierzem, 
równomiernie rozprowadzając obciążenia rozciągające.

 ▪ Specjalna „długoterminowa” impregnacja zapewnia 
możliwość reimpregnacji po ok. 40 cyklach pralniczych.

3   141450 Kurtka 
4   141452 Spodnie     



Wszystkie modele BOROS są certyfi-
kowane zgodnie z normą europejską 
(PN-EN 15090 F2A) dotyczącą obuwia 
dla strażaków i nadają się do pożarów 
wewnętrznych i zewnętrznych.
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Buty strażackie BOROS B4

 ▪ But z systemem szybkiego zapinania Rosenbauer. Wystarczy 
jedno pociągnięcie systemu szybkiego zapinania Rosenbauer, 
aby zawiązać buty BOROS B4.  
W ten sam sposób jednym kliknięciem centralna klamra 
uwalnia napięcie systemu sznurowania, umożliwiając 
błyskawiczne zdjęcie buta.

 ▪ Ponad 140 ustawień regulacji buta.
 ▪ Oddychające zakończenie cholewki dla zapewnienia przyjem-
nego użytkowania.

 ▪ Najwyższej jakości skóra bydlęca odporna na wodę i zabrudze-
nia z powierzchnią odbijającą światło.

 ▪ Osłony palców i pięty wykonane z poliuretanu termoplastycz-
nego (TPU) zabezpieczają przed szybkim zużyciem.

 ▪ Stalowy podnosek o optymalnych wymiarach do ochrony 
palców.

 ▪ Antystatyczny materiał kompozytowy zapewnia odporność  
na elektryczność statyczną.

 ▪ Wbudowana wkładka stalowa chroni przed przebiciem.
 ▪ Taśmy odblaskowe 3M zwiększające widoczność.
 ▪ Specjalna pianka z funkcją pamięci w okolicach kostki  
dla maksymalnej ochrony przed uderzeniem.

 ▪ Certyfikowane zgodnie z normą PN-EN 15090 F2A HI3 CI AN 
SRC.

 ▪ Podeszwa Michelin.
 ▪ Membraną SympaTex®.
 ▪ Wysokość buta D (290 mm).
 ▪ Jeden rozmiar obuwia dla butów o szerokości 10 i 12 .
 ▪ Rozmiary 36 – 52.
 ▪ Masa ok. 1,3 kg.
 ▪ Uchwyty do szybszego zakładania i łatwiejszego przenoszenia.
 ▪ Opcjonalnie wkładka ortopedyczna .

2   194001         

Buty strażackie BOROS B1

 ▪ Najwyższej jakości strażackie buty wsuwane.
 ▪ Korzystny stosunek ceny do jakości.
 ▪ Oddychające zakończenie cholewki dla zapewnienia przy-
jemnego użytkowania buta.

 ▪ Najwyższej jakości skóra bydlęca odporna na wodę  
i zabrudzenia z powierzchnią odbijającą światło.

 ▪ Osłony palców i pięty wykonane z poliuretanu termopla-
stycznego (TPU), zabezpieczają przed szybkim zużyciem.

 ▪ Stalowy podnosek o optymalnych wymiarach do ochrony 
palców.

 ▪ Antystatyczny materiał kompozytowy zapewnia odpor-
ność na elektryczność statyczną.

 ▪ Wbudowana wkładka stalowa chroniąca przed przebi-
ciem.

 ▪ Taśmy odblaskowe 3M zwiększające widoczność.
 ▪ Specjalna pianka z funkcją pamięci w okolicach kostki dla 
maksymalnej ochrony przed uderzeniem.

 ▪ Podeszwa Michelin.
 ▪ Membrana SympaTex®.
 ▪ Wysokość buta D (290 mm).
 ▪ Jeden rozmiar obuwia dla butów o szerokości 10 i 12.
 ▪ Rozmiary 36 – 52.
 ▪ Masa ok. 1,2 kg.
 ▪ Uchwyty do szybszego zakładania i łatwiejszego przeno-
szenia.

 ▪ Opcjonalnie wkładka ortopedyczna.

1   191001        
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Rękawice ratownicze GLOROS T1

Nowe rękawice GLOROS T1 zostały zaprojektowane spe-
cjalnie do użytku w działaniach ratownictwa technicznego. 
Posiadają certyfikat EN 388 (4543D). Oferują najlepsze 
właściwości ochronne przeciw urazom mechanicznym, 
takim jak: przebicia, przecięcia, otarcia i inne. GLOROS T1 
zapewniają pewną podstawową ochronę przed ciepłem 
kontaktowym do 250° C (zgodnie z EN407).
   
3   142670        

Hełm lekki HEROS H30

Nowy hełm lekki gwarantuje najwyższą jakość oraz komfort. 
Wszelkie właściwości hełmu HEROS Titan zostały zaadopto-
wane oraz uzupełnione światłem pozycyjnym PL1. 

 ▪ Doskonały komfort noszenia.
 ▪ Perfekcyjna regulacja w kilku płaszczyznach, w tym 
również możliwość regulacji środka ciężkości hełmu.

 ▪ Zewnętrzne pokrętło regulacyjne.
 ▪ Dbałość o zdrowie ratownika – możliwość wyjęcia całej 
więźby bez użycia narzędzi w jej celu uprania.

 ▪ Łatwość obsługi i regulacji bez użycia narzędzi.
 ▪ Latarka czołowa HL3 – montaż bez użycia narzędzi 
(opcjonalne).

 ▪ Światło pozycyjne PL1 – bez narzędziowy montaż  
w skorupie hełmu (opcjonalne).

 ▪ Dostępny z wieloma opcjami dodatkowymi (np. gogle, 
adapter do masek AODO, naklejki, systemy łączności 
podhełmowej itp).

 ▪ Masa: 1,30 kg.
   
1   157512           

Lampa pozycyjna do hełmu HEROS H30

Światło pozycyjne PL1 do hełmu HEROS H30, sprawia  
że wszędzie tam, gdzie pasy odblaskowe nie są wystarczające 
strażak nadal pozostaje widoczny. 
 ▪ Czas pracy 35h - 200h.
 ▪ ATEX Ex II 2G EX ib IIC T4 Gb (klasa temperaturowa T4).
 ▪ Zasilanie za pomocą 1 baterii AAA.
 ▪ Automatyczne wyłączanie po 2 godzinach od uruchomienia.
 ▪ Dostęp bez konieczności używania narzędzi. 

2   157347         
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Dzięki rękawicy ratowniczej GLOROS T1 
służby ratownicze mają wszystko pod 
kontrolą podczas udzielania pomocy 
technicznej.

3



 Wentylatory i motopompy

Motopompa BEAVER

Motopompa przenośna BEAVER jest certyfikowana jako 
PFPN 10-750 zgodnie z normą EN14466. Cechuje się niską 
masą, małymi wymiarami i jest wyposażona w połautoma-
tyczną pompkę zasysającą. Przy masie zaledwie 116 kg, 
pompa oferuje bardzo dobry stosunek mocy do masy.
 
 ▪ Maksymalna wydajność 850 l/min przy 10 bar.
 ▪ Konstrukcja

 - Wirnik krzywoliniowy, kierownica i obudowa spiralna
 - Uszczelnienie wału za pomocą bezobsługowego osio-

wego uszczelnienia czołowego 
 ▪ Niezawodny czterosuwowy silnik benzynowy 
Briggs&Stratton chłodzony powietrzem 

 ▪ Rama transportowa
 - Aluminiowa, z czterema składanymi uchwytami

 ▪ Wysoka niezawodność i odporność na zabrudzenia; łatwa 
w konserwacji i serwisowaniu; posiada automatyczny 
tryb zasilania

 ▪ Praca ciągła bez konieczności wyłączania pompy podczas 
tankowania dzięki unikalnej konstrukcji zbiornika

 ▪ Szybkie i łatwe uruchamianie silnika za pomocą rozrusz-
nika elektrycznego

 ▪ Komfort przenoszenia dzięki niższej masie i składanym 
uchwytom

 ▪ Niskie zużycie paliwa (czas pracy 1h 45 min, przy użyciu 
20 l zbiornika paliwa)

 ▪ Szybkie zasysanie dzięki połautomatycznej, łopatkowej 
pompce zasysającej

2   CC113-PP10

Wentylator RTE AX B16

Wentylator akumulatorowy RTE AX B16 z jednym wysokowy-
dajnym akumulatorem. 

 ▪ All In One – połączona technologia przepływu powietrza.
 ▪ Nowa i przetestowana bateria o wysokiej wydajności.
 ▪ Zmniejszone wymiary – mieści się w każdej skrytce sprzę-
towej - SxWxG: 520x600x355 mm.

 ▪ Lekki - może być przenoszony przez jedną osobę.  
Masa: < 25 kg.

 ▪ Długi czas pracy baterii bez zewnętrznego zasilania:  
- przy 100% mocy: 60 min. - w trybie BOOST: 30min.

 ▪ Standaryzowana, intuicyjna obsługa na panelu  
ROSENBAUER.

 ▪ Regulacja nachylenia, od -15° do +20°.
 ▪ Oświetlenie LED dla optymalnej widoczności w ciemności.
 ▪ Średnica wylotu powietrza: ok. 410 mm.
 ▪ Wydajność zgodnie z ISO 5801: 5 154 m³/h.
 ▪ Siła ciągu zgodnie z ISO 13350: 21,6 N.
 ▪ Rodzaj silnika: synchroniczny wzbudzany magnesem 
trwałym.

 ▪ Moc silnika: 1 250 W.
 ▪ Bateria: Typ: Akumulator Litowo-Jonowy; napięcie znamio-
nowe: 36 V; pojemność/bateria: 26,1 Ah.

 ▪ Kabel zasilający: 1.5, m, możliwość wyboru typu złącza.
 ▪ Klasa ochrony: IP54.
 ▪ Opcjonalnie dysza wodna z podłączeniem nasadą STORZ 
C/52 oraz siatka i rękaw pianowy do wytarzania piany 
lekkiej. 

1   513080          
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Sprzęt oświetleniowy
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Najaśnice przenośne

Reflektory LED o mniejszym zużyciu energii, długiej 
żywotności i oświetleniu zbliżonym do światła dziennego. 
 ▪ Klasa ochrony: IP67.
 ▪ Światło: dioda CRI COB o wysokiej mocy 50 W.
 ▪ Temperatura barwowa: 5500-6500 kelwinów.
 ▪ Strumień świetlny: 5.000 lumenów.
 ▪ Podłączenie elektryczne: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 50 W.
 ▪ Wymiary: 261 x 274 x 76,5 mm.
 ▪ Masa: 3,5 kg.
 ▪ Dostępny w zestawie z podłączeniem DIN do statywu, 
kablem elektrycznym o długości 10 m i wtyczką Schuko 
IP 68.

5   312318           

System oświetleniowy RLS1000 LED lion

 ▪ Strumień świetlny przy 150% mocy wyjściowej:  
ok. 6.600 lumenów.

 ▪ Czas działania: ok. 11 godz. przy 150% mocy.
 ▪ Znaczne zmniejszenie masy dla większej wygody –  
tylko 9 kg.

 ▪ Nowy typ akumulatora (14,4 V, 41,6 Ah) oferuje wszyst-
kie zalety nowoczesnego akumulatora litowo-jonowego.

4   3123071           

System oświetleniowy RLS2000 LED lion

 ▪ Strumień świetlny przy 150% mocy wyjściowej:  
ok. 12.000 lumenów.

 ▪ Czas działania: ok. 4 godz. 30 min przy 150% mocy.
 ▪ Znaczne zmniejszenie masy dla większej wygody -  
tylko 9,3 kg.

 ▪ Nowy typ akumulatora (14,4 V, 41,6 Ah) oferuje wszyst-
kie zalety nowoczesnego akumulatora litowo-jonowego.

3   3123051           
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Prądownice wodne i węże strażackie
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Węże AQUA FLEX

Dzięki doskonałej, wieloletniej współpracy techniczno-han-
dlowej, wraz z firmą Gollmer & Hummel prezentujemy serię 
wytrzymałych i dodatkowo wzmacnianych węży tłocznych 
dla pomp pożarniczych. Węże w standardzie wyposażone są 
w solidne łączniki aluminiowe, cechujące się dużą wytrzy-
małością i żywotnością. 

 ▪ Cechy:
 - Bardzo wytrzymały, lekki i elastyczny (również w ekstre-

malnie niskich temperaturach);
 - Doskonała odporność na starzenie, promieniowanie UV 

i ozon (znacznie lepsza niż np. SBR: gumy styreno-buta-
dienowe);

 - Temperaturowy zakres pracy taśmy wężowej: -40°C  
aż do +100°C (praca chwilowa);

 - Dostępne średnice: Ø42, Ø52 i Ø75 mm w kolorach 
białym oraz neonowym żółtym.

 ▪ Konstrukcja:
 - Przędza poliestrowa o wysokiej wytrzymałości  

na rozciąganie, tkana na okrągło w technice 3-krotnego 
splotu diagonalnego;

 - Barwienie strumieniowe przędzy dla zachowania trwa-
łości koloru;

 - 3-warstwowe nici osnowy to wytrzymała konstrukcja 
zapewniająca lepszą odpornośćm na ścieranie i para-
metry ciśnienia;

 - Wysokiej jakości wykładzina wewnętrzna wykonana  
z elastomeru EPDM (syntetyczny kauczuk) o doskonałej 
odporności na działanie wody morskiej, środków 
pianotwórczych i szerokiej gamy chemikaliów;

 - W standardzie dodatkowy, gumowy pierścień zabezpie-
czający za każdym z łączników.

2  AFB-42/20-ŁA, AFB-42/30-ŁA, AFB-52/20-ŁA,  
 AFB-52/30-ŁA, AFB-75/20-ŁA 

Prądownica wodna typu TURBO RTE FX

 ▪ Nowy zawór ślizgowy do precyzyjnego ustawienia kształtu.
 ▪ Trwały i solidny pierścień zębaty do najcięższych ekstre-
malnych działań.

 ▪ Nowy amortyzator FX z wbudowanym system sprężyno-
wym zapewniający redukcję odrzutu hydraulicznego.

 ▪ Konstrukcja zapewniająca intuicyjną obsługę, także  
w trakcie najtrudniejszych pożarów wewnętrznych.

 ▪ Połączenie śrubowe odporne na wstrząsy i zużycie.
 ▪ Nowa rękojeść FX ERGO zapewniająca optymalną obsługę 
i doskonały chwyt.

 ▪ Trzy rodzaje ustawień maksymalnej wydajności strumienia 
rozproszonego.

 ▪ Dodatkowa ochrona rękojęści wykonana z materiału 
pochłaniającego wstrząsy.

 ▪ Praktyczne ucho do mocowania.
 ▪ Obrotowa część nasady.
 ▪ Dostępna ze wszystkimi standardowymi nasadami.

Prądownica TURBO RTE FX 400
 ▪ Regulowana wydajność w l/min: 130- 235 - 400; Maks. 
zasięg rzutu około: 46 m; Długość: 32 cm, Masa: 2,2 kg.

1   2790502

Prądownica TURBO RTE FX 235
 ▪ Regulowana wydajność w l/min: 40- 130 - 235; Maks. 
zasięg rzutu około: 39 m; Długość: 32 cm, Masa: 2,2 kg.

2790002          
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W celu chłodzenia gazów pożarowych należy ustawić 
regulację przepływu i kształtu strumienia rozproszonego 
w linii, aby zapewnić optymalną pozycję przy pożarach 
wewnętrznych. Jest to ustawienie, które strażacy mogą 
natychmiast zidentyfikować przez dotyk w każdej sytuacji.
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Nasze busy demonstracyjne dostępne w całej Polsce!

Skontaktuj się z przedstawicielem Rosenbauer  
w swoim regionie!
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Rosenbauer Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, a także zmian formy i koloru, pomyłek oraz błędów typograficznych i drukarskich. Informacje o wadze, 
wymiarach, pojemności, wydajności, kolorze itp. są jedynie wskazówkami. Powielanie (nawet częściowe) tylko za zgodą Rosenbauer Polska Sp. z o.o. Obowiązują nasze aktualne warunki 
sprzedaży, dostawy i naprawy.

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Obrazy mogą przedstawiać opcjonalne wyposażenie dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą. Rosenbauer zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji  
i wymiarach bez wcześniejszego powiadomienia. 

www.rosenbauer.com/pl

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne prezentacje naszego sprzętu ratowniczo-
gaśniczego i ŚOI. Nasze samochody demo dotrą do Państwa jednostek na terenie 
całego kraju. 

Follow us on

Sprzedaż i serwis

Rosenbauer Polska Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 50
05-092 Łomianki, Poland
tel.: +48 22 7516895

DZIAŁ HANDLOWY

województwa: kujawsko-pomorskie /  
warmińsko-mazurskie / pomorskie
Tomasz Warpas
tel:. +48 787 037 306
mail: tomasz.warpas@rosenbauer.com

województwa: małopolskie /  
podkarpackie / śląskie
Marcin Chuchro
tel.: +48 787 037 307
mail: marcin.chuchro@rosenbauer.com

województwa: lubuskie / zachodniopomorskie /  
wielkopolskie
Tomasz Ossowski
tel: +48 884 206 594
mail: tomasz.ossowski@rosenbauer.com

województwa: mazowieckie / podlaskie /  
lubelskie
Patryk Bany
tel: +48 884 206 593
mail: patryk.bany@rosenbauer.com

województwa: świętokrzyskie / opolskie /  
dolnośląskie / łódzkie
tel.: +48 22 751 68 95


