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HOOLIGAN
ná adí

SV TOV PROSLULÉ
UNIVERZÁLNÍ VYPROŠ!OVACÍ
NÁSTROJE
Americká firma PARATECH už víc
než 35 let vyrábí a vyvíjí znamenité
vyproš ovací nástroje HOOLIGAN
Tyto nástroje byly navrhnuty pro
pá!ení, prorážení, tlu!ení a st"íhání
nebo odstran#ní všech typ$ bariér
pro zasahující záchranné složky.
Ob# !elisti pro st"íhání tak !elist pro
pá!ení jsou vyrobeny ze speciální
nerezav#jící tvrzené ocele, tepeln#
zušlecht#né pro maximální pevnost
Vyproš ovací nástroje HOOLIGAN
jsou
charakteristické
lehce
zak"iveným hákem pro co nejvyšší
pákový ú!inek. Paralelní !elist je
vhodná pro otvírání zámk$, petlic a
dve"ních závor, pá!ení dve"í aj.
HOOLIGAN Highway (dálnice) je
charakteristický !elistí pro st"íhání
silných plech$ a kompozit$. Tyto
nástroje
jsou
vhodné
ro
vyproš ování
z havarovaných
vozidel

Tvrdé nástroje pro tvrdou práci
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V nabídce jsou rovn ž Hooligan
nástroje v nejisk!ivém provedení,
odleh"eném
nebo
"erném
provedení pro taktické užití
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Ur"eno pro:
HASI#E
POLICII
VOJSKO
CELNÍ SPRÁVU
PODNIKY

ST"ÍHACÍ !ELIST

STANDARDNÍ !ELIST

P íslušenství:

"emínek na rameno
Obj.!.: 22-000842

Hooligan Standard
Délka : 610, 762, 914
1067 mm

Hooligan Highway
(dálnice)
Délka: 760, 910, 1070 mm
Vhodný pro vyproš ování
z havarovaných vozidel

Držáky k upevn#ní do vozidel
(sada 2 ks)
Obj.!.: 22-000605
Délka
mm

Váha
kg

22-000599 Hooligan-Tool Standard

610

4.5

22-000600 Hooligan-Tool Standard, NEJPRODÁVAN&JŠÍ

762

5.2

22-000601 Hooligan-Tool Standard

914

5.8

22-000602 Hooligan-Tool Standard

1067

6.4

22-891600 Hooligan-Tool nejisk"ící provedení

762
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Obj. !íslo

Typ

22-000670 Hooligan-Tool Tactical

762

5.2

22-000671 Hooligan-Tool Tactical

914

5.8

22-000622 Highway Hooligan-Tool

760

4.1

22-000623 Highway Hooligan-Tool

910

4.5

22-000624 Highway Hooligan-Tool

1070
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Hooligan Tactical
Délka: 762 a 914 mm
%erné provedení pro
taktické užití

Hooligan SPF
Délka: 762 mm

Hooligan – nejisk ící
Délka: 762 mm
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Vyproš#ovací sekera PRY-AXE

Tato univerzální vyproš ovací sekera PRY-Axe je sv#tov# nejprodávan#jší
vyproš ovací nástroj. Již 40 let sv#tov# proslulá u hasi!$, policie a všech záchranných
složek.
PRY Axe je lehký, univerzální nástroj ur!ený pro pá!ení, st"íhání plech$, sekání,
pá!ení zámk$, dve"í atd. Svou velikostí a hmotností byla navržena pro pohodlné
nošení a zárove' pro maximální ú!inek b#hem záchranných operací.
%elisti a hlava sekery je vyrobena z nerezav#jící tepeln# zušlecht#né ocele s vysokou
pevností. Celá sekera je chromovaná pro maximální vzhled a snadnou údržbu.
Rukoje se potažena speciální gumou s drážkováním pro lepší uchopení. Hmotnost
sekery 3 kg, délka 45 cm a 70 cm s vytaženou násadou.
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Obj. !íslo

Popis

22-000522

PRY Axe se st"íhací !elistí

22-000520

PRY Axe se standardní !elistí

22-000518

PRY Axe se standardní + st"íhací !elistí

22-000515

PRY Axe se standardní !elistí + pouzdro

22-000516

PRY Axe se standardní !elistí + držák do auta
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Obj.!.

délka (cm)

hmotnost
(kg)

Buster s !elistí Compact

22-000300

39.4

2.4

Buster s !elistí Standard

22-000301

43.8

2.6

%elist Compact

22-000321

31.8

0.9

%elist Standard

22-000321s

36.2

1.1

Pouzdro L.A. Scabbard

22-000504

48.3

0.5

Pouzdro Sheath

22-000505

26.7

0.7

Pouzdro Tactical Holster

22-000506

22.9

0.2

Popis

Zcela nový univerzální vyproš ovací nástroj Buster od firmy Paratech.
Tento nástroj je velice kompaktní a byl navrhnut dle dlouhodobých
zkušeností hasi!$. Tyto nástroje jsou jedny z nejlepších na trhu díky
své univerzálnosti a vysoké pevnosti.

Hlava nástroje a !elist jsou vyráb#ny
v odd#lených sekcích
z tvrzené antikorozní ocele pro maximální
pevnost. Ergonomicky tvarovaná rukoje s drážkováním pro lepší
uchopení vyrobená vysokotlakým lisováním z neoprénové gumy.

Jeho design byl navržen pro rychlé a ú!inné vniknutí do
zasahovaného objektu. Kovovou násadu s r$znými !elistmi lze
povytáhnout a uzamknout do vysunuté polohy pro vyšší pá!ící
ú!inek.

Hmotnost vyproš ovacího nástroje je pouhých 2.4 kg, délka
v prodlouženém stavu 546 mm a v uzav"eném stavu 394 mm. Toto
lehounké ná"adí lze jednoduše nosit na boku hasi!e v taktickém
koženém pouzd"e.

Tyto nástroje našli své uplatn#ní rovn#ž u policist$ a léka"ských
složek. Lze tak zachránit postižené ješt# p"ed p"íjezdem hasi!$.

Nástroj Buster je rovn#ž požíván jako nouzová sekera v kabin#
pilota letadel. Spl'uje veškeré požadavky dle leteckých norem AS
5402.

Vyproš ovací nástroj Buster lze kombinovat s dv#mi r$znými !elistmi:
Compact a Standard. %elist Compact lze použít k pá!ení oken,
lehkých dve"í,
plechových konstrukcí a k vytahování h"ebík$.
Standard !elist lze krom# výše uvedených použít k uzav"ení
plynových kohout$, pá!ení v#tších dve"í a k odstran#ní pant$ od
dve"í.
Díky jedine!nému uzamykatelnému systému lze nástroj Buster použít
ve dvou pozicích. V uzav"eném stavu pro kompaktní spoje nebo
v prodlouženém a uzam!eném stavu pro vetší páku. Násadu lze
vytáhnout a nasadit do drážky v hlav# sekery pro v#tší páku
v t#sných spojích. Odem!enou násadou lze sekeru použít jako
perkusní nástroj údery „nahoru a dol$“ pro rychlejší a rázný vstup.

Firma Paratech vždy pat"ila mezi p"ední sv#tové výrobce
robustního, spolehlivého a ú!inného vyproš ovacího ná"adí a tento
nový nástroj Buster je toho dále d$kazem.
Protože si firma Paratech za kvalitou a spolehlivostí svých výrok$
stojí jako jediný výrobce nabízí doživotní záruku na vyproš ovací
ná"adí.
Charakteristika:
• Prodlužovací a uzamykatelná rukoje pro vyšší pákový efekt
• Výb#r ze dvou typ$ !elistí
• Vym#nitelná !elist
• Pro vyšší pá!ící efekt lze násadu odejmout a nasadit do drážky
v hlav# sekery
• Izolovaná rukoje

•

Celková hmotnost 2.4 kg
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Ná adí pro prvotní rychlý zásah!
Jednoduché, víceú!elové perkusní ná adí PRT
Kompaktní a univerzální, PRT je efektivní výbava požárních vozidel,
policejních voz#, jednotek rychlého nasazení a záchraná!#.

Bodec
368 mm dlouhá násada pro betonové a
kamenné materiály. Pouhými 6-8 údery
lze prorazit nevyztužená betonová plotna
o tlouš ce 13 cm.

Široký seká!
368 mm dlouhá násada pro zvedání,
pá!ení a sekání kovových materiál$.
Extrémn# dlouhý pro úzké hluboké
št#rbiny

St íhání
%elist 216 mm dlouhá, pro
st"íhání plech$ (auta, letadla,
stavby). Pracuje podobn# jako
otvírák.

Seká! (27mm)
368 mm dlouhý, používá se rovn#ž pro
sekání betonu, pá!ení a sekání šroub$,
probíjení cihlových aj. st#n

Pá!ení
%elist 216 mm dlouhá, pro
pá!ení dve"í, oken a st"íhání
zámk$

PRT je perkusní záchraná"ské ná"adí se kterým lze s
pracovat s minimálním nácvikem. V prvé "ad# je navrhnut pro
rychlé násilné vniknutí nebo vyprošt#ní, jednou osobou lze
b#hem pár sekund vypá!it zámky a dve"e, nebo proniknout
cihlovou nebo betonovou zdí b#hem pár minut.
Výsuvná narážecí rukoje PRT nástroje sm#"uje veškerou
sílu do jediného nárazového bodu ( o síle až 1 t) - bez
jakéhokoliv vychýlení. Díky takto narážecí rukojeti, která se
p"i práci vysouvá podél t#la, nezraníte tak osoby stojící za
Vámi. PRT ná"adí je tak bezpe!n#jší a mnohem ú!inn#jší
než kladivo a klín.
Toto vysoce výkonné záchranné ná"adí je snadno
skladovatelné a transportní, lze ho tak použít ...pro prvotní
rychlý
zásah,
dokud
nenasadíme
t#žší,
siln#jší
za"ízení.pokud to bude nutné.
Souprava PRT obsahuje:
1ks – nylonová ukládací taška o délce 686 mm srolovanou a uzav"enou popruhem
1ks – nástroj PRT s hlavicí a vytahovací rukojetí na 346 mm
5ks – vým#nných !elistí z vysopevnostní žerav#jící oceli (hrot, !elisti k pá!ení zámk$, !elisti ke st"íhání
plechu, seká! úzký a široký)
1ks – návod k obsluze
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PRT pr#razná hasící hlavice
P"estože je PRT ná"adí používané hlavn# jako
vyproš ovací a bourací ná"adí, lze jej efektivn#
použít k hašení požár$. Pomocí speciáln#
navrhnutému trnu zakon!ený hasící tryskou,
který se pomocí PRT prorazí p"es jakoukoliv
p"ekážku do prostoru požáru, na který se pak lze
p"ipojit hadicí s vodou, p#nou nebo oxidem
uhli!itým pro uhašení vnit"ního prostoru (letadla,
auta, cisterny, zásobníky, motorový prostor,
vodot$sné prostory atd.)
Lze tak provést prvotní rychlý hasební zásah.

Obj. !íslo

Popis

Délka
mm

Váha
kg
13.2

22-015472

Sada PRT, komplet

686

*22-000636

P"enosný vak

686

0.7

*22-000637

PRT standardní !elist (pá!ící)

216

1.7

*22-098101

PRT st"íhací !elist

216

1.4

*22-098111

Bodec

368

1.5

*22-098107

Seká! (27mm)

368

1.5

*22-000627

Široký seká!

368

1.7

22-098106

Pr$razná hasící hlavice

152

0.9

22-098114

Pr$razná hasící hlavice

690

1.8
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