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Csúcsforgalom, szűk utcák, lezárások. Ezek a helyzetek rendkívüli módon megnehezítik a nagy tűzoltóautók időben 
történő helyszínre érkezését. A nagyteljesítményű VARIO Bike tűzoltó rendszert motorkerékpárokra tervezték, me-
lyek gyorsabban elérik a tüzet, mint bármelyik tűzoltóautó! A rendszer néhány másodperc alatt használatra kész, és 
képes előállítani nehéz, nedves habot, valamint száraz, tapadós CAFS habot. Az oltópisztolyon elhelyezkedő fordít-
ható fúvókacsővel egyszerűen tudunk váltani kötött és szórt sugár között. A kötött sugárnak nagyobb a hatótávolsá-
ga és a mechanikai hatása, míg a szórt sugárral nagyobb területet lehet lefedni, és kevesebb oltóanyagot haszná-
lunk. A rendszer 20, 26 és 50 literes változatban kapható. A VARIO 20 Bike – kis tartálymérete révén – a legnagyobb 
mobilitást biztosítja. A VARIO 26 Bike tökéletes kompromisszum a nagyobb töltettérfogat és a kisebb súly (kompozit 
palackok) között. A VARIO 50 Bike a legnehezebb rendszer, de egyben a legnagyobb mennyiségű oltóanyagot is 
kínálja.  

                   

Műszaki adatok: VARIO 20 Bike VARIO 26 Bike VARIO 50 Bike 

Töltettérfogat 20 liter (2 x 10 l) 26 liter (2 x 13 l) 50 liter (2 x 25 l) 

Nagynyomású palack 2 x 10 l rozsdamentes 
acél, egyedi szín 

2 x 13 l szénszálas 
kompozit, egyedi szín 

2 x 25 l rozsdamentes 
acél, egyedi szín 

Tartókeret porszórt alumínium 

Tömlő 15 m EN-854 

Tömlődob automata vagy kézi tekercselésű 

Oltóteljesítmény A; IV B 

Elektromos berendezések min. 2m / max. 1000V 

Tűzoltó anyag bármilyen folyékony tűzoltó anyag 

Hajtógáz sűrített levegő – 6.8 l szénszálas kompozit palack / 300 bar 

Üzemi nyomás 29 bar 40 bar 29 bar 

Működési időtartam 
- HiPRESS 
- HiCAFS 
- Permet 

 
kb. 30 mp 
kb. 42 mp 

kb. 102 mp 

 
- 
 

 
kb. 76 mp 

kb. 105 mp 
kb. 255 mp 

Hatótávolság 
- HiPRESS 
- HiCAFS 
- Permet 

 
kb. 19 m 

kb. 17.5 m 
kb. 8-10 m 

 
- 

 

 
kb. 19 m 

kb. 17.5 m 
kb. 8-10 m 

Átfolyási kapacitás 
- HiPRESS 
- HiCAFS 
- Permet 

 
39.5 l/perc 
28.5 l/perc 
11.5 l/perc 

 
- 

 

 
39.5 l/perc 
28.5 l/perc 
11.5 l/perc 

Hőmérséklettartomány -25 °C - +60 °C 

Tömeg (üresen) kb. 42 kg kb. 40 kg kb. 48 kg 
      

   

 

 


