
HNE - Extra könnyű sorozat 
Speciális oltókészülékek 1.5 – 6 l 

 
 

Támadó vagy védekező használat 

Rendkívül hatékony eszközök, melyek megfelelnek a rendőri és biztonsági erők kihívást 
jelentő követelményeinek. Töltéstől függően bevethetők tűzoltásra vagy önvédelemre. 
Lábra vagy hátra rögzíthető, így nem befolyásolja viselőjének mozgását. A szórópisztoly a 
derékövön hordható – választható pisztolytáskában. 

 

 

Kifinomult és erőteljes 

A lövő távolság 9-12 m. A fokozatmentes működtetés különböző áramlási sebességet 
biztosít a hosszabb használhatóság érdekében. A töltöttségi szint és az üzemi nyomás a 
beépített nyomásmérőn ellenőrizhető. A lábpánt, a háti hordozó és a deréköv állítható 
hevederrel és gyorskioldó rögzítővel rendelkezik. 

 

Hatékony és sokoldalú 

Az eszközök legnagyobb előnye az extra könnyű súly, valamint az egyszerű kezelhetőség 
és karbantartás. Az egységek gyorsan, külön eszközök nélkül újratölthetők; akár a műveleti 
helyszínen vagy bevetés közben is. Tehát tiszta vízzel - gyakorlatilag költségmentesen – 
feltölthető, így korlátlan gyakorlatozási lehetőséget is biztosít. 

 



 

Műszaki adatok: 
Mindegyik termék elérhető piros vagy fekete színben 

Jellemzők HiPRESS 2 HiPRESS 4 HiPRESS 4 duo 
Palack mérete 2 l 4 l 2 x 4 l 
Töltőkapacitás 1.5 l 3 l 6 l (2 x 3 l)
Hajtóanyag sűrített levegő sűrített levegő� sűrített levegő�
Üzemi nyomás 20 bar 20 bar� 20 bar�
Működési idő kb. 10 mp kb. 16 mp kb. 30 mp
Lövő távolság, utolsó csepp 
(normál / szórófej) 

 
kb. 9m / 12m

 
kb. 9m / 12m�

 
kb. 9m / 12m�

Hőmérsékleti tartomány * - 25 - +60 °C * - 25 - +60 °C * - 25 - +60 °C
Tömeg (üresen) kb. 2.6 kg kb. 3.5 kg kb. 7 kg 
Tömeg (üzemkészen) kb. 4.1 kg kb. 5.5 kg kb. 12 kg 
Magasság 425 mm 440 mm 440 mm 
Palack(ok) átmérője 110 mm 130 mm 130 mm 
Minősítés SQ 62/15 SQ 15/15 SQ 59/15 

*Fagyálló oltóanyag használatakor 

 

Választható kiegészítők: 

Szórópisztoly tartó táska – a háti hordozó derékövén rögzíthető, a szórópisztoly 
nyomógombbal rögzített. 

Újratöltő készlet minden 18 bar-os egységhez – nyomáscsökkentő manométerrel, 
összekötő cső, gyorscsatlakozó, elzáró szelep és sűrített levegős palack 2 l / 300 bar (acél). 

Hordozható újratöltő táska – víz-, por-, és ütésálló, az újratöltő készlet szállítására. 
Tartalma: 8+8 üveg víz és adalékok tárolására, tölcsér, tisztító kefe. 

  


