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SPRZĘT RATOWNICZY

Firma „SZULC” Sprzęt ratowniczy i szkolenia działa na rynku już 20 lat.

Zajmujemy się produkcją i dystrybucją specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Projektując i tworząc nasze produkty korzystamy z wieloletniego doświadczenia zdobytego w trakcie służby 

w Państwowej Straży Pożarnej oraz pobytu na misjach w ramach Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo 

Ratowniczej, a także w oparciu o wiedzę i zaangażowanie naszego zespołu inżynierów i specjalistów.

Nasza pasja i dążenie do doskonałości sprawiają, że w wyniku wielu godzin prac projektowych powstają 

wyroby charakteryzujące się innowacyjnością, bezpieczeństwem i ergonomią.

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie wysokiej jakości produktami ratowników oraz członków 

jednostek specjalnych. 
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NOSZE ROLOWANE
NR. KAT. NR 020

Nosze rolowane do ratownictwa specjalistycznego umożliwiają transport poszkodowanego zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. 

Konstrukcja oraz zastosowane do budowy noszy materiały, umożliwiają transport poszkodowanego lub sprzętu również poprzez cią-

gnięcie w każdym terenie. Nosze mogą być wykorzystane do współpracy ze śmigłowcem, sprawdzają się w wąskich i ciasnych przestrze-

niach oraz przy ewakuacji z wykorzystaniem zaawansowanych technik linowych. Duża elastyczność noszy, niska waga, sposób ich 

transportu oraz możliwość zastosowania w każdych warunkach, tworzy z nich najbardziej uniwersalne nosze do działań ratowniczych. 

Nosze występują w dwóch wersjach: standardowej oraz z systemem zapięć typu Automatic. 

Nosze rolowane mogą być dostarczane w komplecie 

z następującymi akcesoriami: 

• pokrowiec z materiału typu cordura na nosze i akcesoria

• zatrzaśnik o dużym prześwicie

• zestaw zawiesi do transportu poziomego

• linka do transportu pionowego

• zestaw 4 dodatkowych uchwytów

• zestaw pływaków

• materac próżniowy

PARAMETRY:

Waga: 6,50 kg

Wymiary: 55 x 55 x 77 cm

Nośność: 500 kg

Zakres temperatur: od -30 do +60

Materiał: PCV + PS

Kolory: pomarańczowy  
zielony
żółty

AKCESORIA:



4 szt.

1 szt.
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Nosze rolowane połówkowe są przeznaczone do ratownictwa specjalistycznego. Umożliwiają szybką ewakuację poszkodowanego  

z zagrożonej strefy oraz jego transport lub wyposażenia dzięki możliwości ciągnięcia po każdym rodzaju podłoża. Są idealne do pracy 

w ciasnych przestrzeniach. Dzięki ich małym gabarytom możliwe jest 

bezproblemowe dotarcie i ewakuacja poszkodowanego z miejsc trudno 

dostępnych. Znakomicie spełniają swoją rolę w trakcie działań Grup Po-

szukiwawczo Ratowniczych podczas katastrof budowlanych. Nosze są 

transportowane i przechowywane w plecaku.

Nosze rolowane dostarczane są w komplecie 

z następującymi akcesoriami:

• zestaw 2 dodatkowych uchwytów

• plecak transportowy

NOSZE ROLOWANE POŁÓWKOWE
NR. KAT. NR 021

PARAMETRY:

Waga: 4,00 kg

Wymiary: 120 x 90 cm

Nośność: 500 kg

Zakres temperatur: od -30 do +50

Materiał: PCV + PS

Kolory:
pomarańczowy,  
żółty, 
zielony
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Dwuczęściowe składane, wytrzymałe i wielofunkcyjne nosze ewakuacyjne wykonane są z powłoki polietylenowej o dużej gęstości, 

usztywnione aluminiową ramą. Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty transportowe sprawiają, że nosze są łatwe w obsłudze, nawet 

w trudnym terenie. Nosze są odporne na oddziaływanie czynników chemicznych, promieniowanie UV i korozję. Łatwo wymienialna 

pianka jest przymocowana, dla podniesienia komfortu poszkodowanego w trakcie transportu. Mogą być używane w akcjach ratowni-

czych z wykorzystaniem śmigłowca lub ewakuacji poszkodowanych z wysokości technikami linowymi.

Ich specyficzna konstrukcja oraz zastosowane do budowy materiały 

umożliwiają transport poprzez ciągnięcie po różnego rodzaju podłożu.

Nosze można dodatkowo rozbudować o osłonę głowy poszkodowanego.

Nosze wannowe dostarczane są w komplecie 

z następującymi akcesoriami:

• taśmy do stabilizacji poszkodowanego

• komplet zawiesi do transportu poziomego

PARAMETRY:

Waga: 17 kg

Wymiary: 215 x 64 x 19 cm

Wymiary po złożeniu: 118 x 30 cm

Nośność: 240 kg

Kolory: żółty, 
pomarańczowy,  
czerwony, 
zielony

NOSZE WANNOWE SPENCER
NR. KAT. NW 001
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Nosze koszowe to wytrzymałe i wielofunkcyjne urządzenie ewakuacyjne o konstrukcji stalowej przystosowane do użycia w każdych 

warunkach przez służby ratownicze (straż pożarna, wojsko, ratownictwo górnicze, GOPR, itp.). Podstawowe zalety tego modelu to 

możliwość transportu poszkodowanego w pozycji poziomej lub pionowej, z wykorzystaniem technik linowych oraz śmigłowca. Zasto-

sowanie regulowanych zawiesi umożliwia korygowanie pozycji poszkodowanego, również w trakcie transportu. Dodatkowe wyposa-

żenie noszy: wózek, uchwyty transportowe i szelki umożliwiają transport poszkodowanego na duże odległości, a zastosowane rozwią-

zania, podnoszące komfort poszkodowanego w czasie transportu (osłona głowy, materac próżniowy), tworzą z nich niezastąpiony 

sprzęt, ułatwiający pracę ratowników.

Jaskinie, szyby, statki, place budowy, przestrzenie górskie - to właśnie dla akcji w tych miejscach dedykowany jest ten sprzęt.  

Nosze koszowe dostarczane są w komplecie 

z następującymi akcesoriami:

• 4 taśmy do stabilizacji poszkodowanego

• komplet zawiesi do transportu poziomego

Nosze można rozbudować o:

• osłonę głowy poszkodowanego

• uchwyty transportowe,

• szelki transportowe

• wózek transportowy

• materac próżniowy

• koc termiczny dla poszkodowanego

• torbę ochronną na zestaw

NOSZE KOSZOWE

PARAMETRY:

Waga: 15 kg

Wymiary: 580 x 2130 mm

Nośność: 1000 kg

Zakres temperatur: od -30 do +60

Kolorystyka:
stal nierdzewna, możliwość 
malowania według RAL

4 szt.1 szt.

NR. KAT. NK 032
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JEDNO 
LUB DWUCZĘŚCIOWE 
NOSZE 
PRODUKOWANE SĄ 
W CZTERECH
MODELACH

MODEL KLASYCZNY
2–CZĘŚCIOWY

MODEL KLASYCZNY

MODEL ZWĘŻANY NR. KAT. NK 033

NR. KAT. NK 030 NR. KAT. NK 031

MODEL ZWĘŻANY
2–CZĘŚCIOWY
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Zawiesia do noszy składają się z 4 taśm poliamidowych połączonych  

w punkcie centralnym. Występują w wersji regulowanej lub nieregulo-

wanej.

Dodatkowe uchwyty do noszy koszowych umożliwiają wygodny 

transport poszkodowanego przez dwóch ratowników. Wykonane 

są ze stali nierdzewnej. Wykonanie i ergonomia zapewnia stabilność 

poszkodowanego podczas transportu po nierównym podłożu. Do-

datkowe punkty zaczepowe na końcach uchwytów służą do pod-

pięcia szelek przenoszących ciężar poszkodowanego na barki ra-

townika.

ZAWIESIA DO NOSZY KOSZOWYCH
NR. KAT. NK 039

UCHWYTY TRANSPORTOWE DO NOSZY KOSZOWYCH
NR. KAT. NK 035

PARAMETRY:

Waga: 1,75 kg

Długość: 120 cm

Materiał: poliamid

Wytrzymałość: 1000 kg

PARAMETRY:

Waga: 1,35 kg

Wymiary: 60 x 45 cm

Materiał: stal nierdzewna

Nośność: 200 kg

Kolorystyka: możliwość malowania wg. RAL
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Szelki do noszy koszowych współpracują z uchwytami 

transportowymi tworząc zestaw ułatwiający transport po-

szkodowanego w noszach. Dodatkową zaletą szelek jest 

łatwość i płynność regulacji wielkości.

SZELKI  DO NOSZY KOSZOWYCH
NR. KAT. NK036

Osłona głowy poszkodowanego zabezpiecza go przed spadającymi kamieniami, piaskiem oraz złymi warunkami atmosferycznymi taki-

mi, jak: deszcz, grad, silny wiatr. Dodatkową zaletą jest stała kontrola wzrokowa pozwalająca monitorować stan poszkodowanego. 

Montaż odbywa się poprzez wpięcie zatrzasku mocującego w reling noszy oraz zapięcie 3 pasków zabezpieczających. Wykonujemy 

osłony do każdego typu noszy.

PARAMETRY:

Waga: 1,50 kg

Wymiary: 50 x 60 x 20 cm

Materiał: PE-HD

Kolorystyka: przezroczysta

OSŁONA GŁOWY POSZKODOWANEGO
NR. KAT. NK 038

PARAMETRY:

Waga: 0,7 kg

Rozmiar: uniwersalny

Materiał: poliamid

Nośność: 200 kg

Kolorystyka: czarno-szara
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Uprząż ratownicza „broyt” służy do transport psów ra-

towniczych technikami linowymi jak również do opusz-

czania bądź wciągania psa ratowniczego na pokład śmi-

głowca. Jest lekka i zwarta, łatwa w zakładaniu.

Istnieje możliwość wykonania uprzęży na specjalne zamó-

wienie.

PARAMETRY:

Waga: 550 g

Nośność: 150 kg

Rozmiar: uniwersalny

UPRZĄŻ DLA PSA „BROYT”
NR. KAT. UP 001

Pływaki do noszy koszowych to zestaw utrzymujący kosz ratowniczy 

wraz z poszkodowanym na powierzchni wody. Pływaki zaprojektowano 

do użytku z noszami koszowymi. System mocowania do noszy został 

rozwiązany poprzez zastosowanie pasów wraz z klamrami blokującymi. 

Zamontowanie pływaków do noszy trwa ok. 30 sekund. Pływaki można 

przechowywać wewnątrz noszy.

PŁYWAKI DO NOSZY KOSZOWYCH
NR. KAT.  NK 037

PARAMETRY:

Waga: 3 kg

Wymiary: 140 x 16 cm

Materiał: polietylen, tkanina poliester / PCV
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Nosze płachtowe służą do transportu poszkodowanych w trudnych wa-

runkach. Wykonane są ze stabilnego i wytrzymałego materiału konstruk-

cyjnego. Wyposażone są w 8 uchwytów transportowych rozmieszczo-

nych na obwodzie noszy.  Są przygotowane do natychmiastowego użycia  

w przypadku potrzeby ewakuacji.

Opakowanie stanowi integralną część noszy. Konstrukcja dzięki kompa-

tybilnemu systemowi taśm nośnych MOLLE/PALS umożliwia zamocowa-

nie noszy np. do kamizelki taktycznej.

NOSZE PŁACHTOWE Z POKROWCEM 
NR. KAT. NP 001

PARAMETRY:

Waga: 600 g

Wymiary - rozłożone: 190 cm x 75 cm

Wymiary - złożone: 30 cm x 30 cm x 6 cm

Nośność: 200 kg

Kolorystyka: czarna
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Specjalnie skonstruowane nosze na potrzeby natychmiastowej ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożenia. Nosze wykonane są  

z siatki wielozwojowej o podwyższonej wytrzymałości obszytej taśmą  odporną na uszkodzenia mechaniczne.

Dzięki 8 uchwytom rozmieszczonym na obwodzie noszy (stanowiącym 

ich integralną część), nosze  są gotowe do natychmiastowego użycia  

a transport może wykonywać w ekstremalnych warunkach jedna osoba.

Specjalna konstrukcja umożliwia transport (bez ograniczeń wagowych  

i wzrostowych ) poszkodowanego.

Specjalnie skonstruowany pokrowiec (stanowiący integralną część noszy) 

dzięki kompatybilnemu systemowi taśm nośnych MOLLE/PALS umożliwia 

zamocowanie noszy  do kamizelki taktycznej.

INDYWIDUALNE NOSZE SIATKOWE
NR. KAT. NS 001

PARAMETRY:

Waga: 600 g

Wymiary - rozłożone: 190 cm x 75 cm

Wymiary - złożone: 30 cm x 30 cm x 6 cm

Nośność: 200 kg

Kolorystyka: czarna
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Materac próżniowy służy do unieruchomienia poszkodowanych w no-

szach rolowanych lub koszowych. Materace próżniowe nie są przysto-

sowane do stałego unieruchomienia poszkodowanego. Cały zestaw 

umieszczony jest w dedykowanej torbie transportowej ułatwiającej 

transport w otwartym terenie jak i ciasnych przestrzeniach.

Osłona krawędziowa zabezpiecza linę przed przetarciem 

w sytuacjach gdy musimy prowadzić linę po krawędzi. 

Lina przesuwa się po osłonie. Stałe elementy osłony (me-

talowe oczka) uniemożliwiają linie opuszczenie osłony. 

Do zamocowania osłony na krawędzi służy linka stalowa. 

Osłona krawędziowa występuje w 2 rodzajach: 

• 1 linowa

• 2 linowa

 

MATERAC PRÓŻNIOWY

OSŁONA KRAWĘDZIOWA NA LINĘ

NR. KAT. NP 001

NR. KAT.  OK 902, OK 903

PARAMETRY:

Materiał: TPU + wkład polistyrenowy

Kolor: żółto szary

Rozmiar: 200x90cm

PARAMETRY:

 1 linowa

Waga: 850 g

Wymiary: 30 x 12 cm

2 linowa

Waga: 1300 g

Wymiary: 30 x 18 cm

1 LINOWA

2 LINOWA
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ROLKA KRAWĘDZIOWA NA LINĘ
NR. KAT. RK 904

PARAMETRY:

1 linowa 

Waga: 1,10 kg

Wymiary: 25 x 6 cm

3 linowa

Waga: 1,50 kg

Wymiary: 25 x 9 cm

Rolka krawędziowa zabezpiecza linę przed przetarciem. Lina prze-

suwa się po tulejach osłaniających i zmniejszających tarcie. Zestaw 

składa się z 4 segmentów połączonych stalowymi łącznikami oraz 

linki stalowej służącej do mocowania zestawu. Istnieje możliwość 

wykonania rolek krawędziowych wg potrzeb zamawiającego.

Rolka krawędziowa występuje w 2 rodzajach:

– 1 linowa

– 3 linowa
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ROLKA KRAWĘDZIOWA
NR. KAT. RK 907

PARAMETRY:

3 modułowa 

Wymiary: 30 x 12 cm

Materiał: stal nierdzewna, aluminium

4 modułowa

Wymiary: 30 x 12 cm

Materiał: stal nierdzewna, aluminium

Rolka krawędziowa zabezpiecza linę przed przetarciem. Lina prze-

suwa się po tulejach osłaniających i zmniejszających tarcie. Zestaw 

składa się z 3 lub 4 segmentów połączonych stalowymi łącznikami. 

Istnieje możliwość wykonania rolek krawędziowych wg potrzeb za-

mawiającego.
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ROLKA KRAWĘDZIOWA GZYMSOWA 
NR. KAT.     RG 908

PARAMETRY:

Waga: 1,80 kg

Wymiary: 25,0 x 25,0 x 15,5 cm

Materiał: okładki – stal
rolki – aluminium

Kolor: żółty

Rolka krawędziowa gzymsowa została zaprojektowana do użytku  

z pojedynczą lub wieloma linami. Lekka konstrukcja ułatwia trans-

port i montaż. Rolka posiada dodatkowe otwory służące do kotwie-

nia do podłoża. Podgumowana podstawa ułatwia montaż na gład-

kich powierzchniach i chroni podłoże przed uszkodzeniami.
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Rzutka to podstawowy sprzęt ratowniczy stosowany na wodach śródlą-

dowych. Posiada uniwersalny zasobnik z wysoce wytrzymałą pływającą 

linką z polipropylenu. Mocowanie rzutki na pasie biodrowym pozwala na 

transportowanie jej bez użycia rąk. Jej konstrukcja  umożliwia natychmia-

stowe i niezawodne użycie a jaskrawe kolory ułatwiają łatwe zlokalizo-

wanie jej w wodzie.

Rzutki w zależności od potrzeb Zamawiającego mogą mieć różne długo-

ści i średnice linek.

RZUTKA RATOWNICZA 
NR. KAT. RR 001

PARAMETRY:

Materiał: tkanina typu cordura, PS, 
stal nierdzewna

Lina: polipropylenowa pleciona

Wytrzymałość liny: 638 daN

Średnica liny: 8 mm

Długość liny: 25 m

Waga: 1,1 kg

Wysokość: 47 cm

Zakres temperatur: -30°C / +50°C

LINA PŁYWAJĄCA 
25 m

WYGODNY UCHWYT

TAŚMA 
ODBLASKOWA

ZAPINKA LOXX

BUDOWA WORKA  
W KSZTAŁCIE STOŻKA 
UŁATWIA RZUT

SZYBKO WYPINANY 
PAS BIODROWY
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Hose Rescue jest to innowacyjny system pozwalający na szybkie i efektywne wyciągnięcie poszkodowanego z wody lub kry lodowej 

bez narażania ratowników. Jest zaprojektowany na bazie węża pożarniczego W-75. Z jednej strony zakończony jest głowicą do napeł-

niania węża z wykorzystaniem różnych źródeł sprężonego powietrza. Z drugiej prowadnicą węża umożliwiającą korygowanie toru 

jazdy poprzez obracanie jej.

Połącznie kilku odcinków daje nam możliwość stworzenia prowizorycz-

nej zapory pozwalającej zapobiegać rozprzestrzenianiu się rozlewiska 

ropopochodnych.

W skład zestawu HOSE RESCUE wchodzi:

• wąż 30m

• głowica napełniająca

• prowadnica węża

• zaślepka wraz z zabezpieczeniem

• butla + reduktor

• torba na zestaw

• zestaw zapasowych oringów

HOSE RESCUE
NR. KAT. HR 001

PARAMETRY:

Waga: 29kg

Wymiary: 40 x 70 x 40 cm

Ciśnienie: 5 bar

Długość: 30 m

Czas sprawiania: poniżej 60 s.

Kolorystyka: czerwony

Obsługa: 1-2 osoby

Kompatybilność:
standardowy 
wąż pożarniczy storz

30 m
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TORBA

HOSE RESCUE
to innowacyjny system 
slużący do szybkiej ewakuacji 
poszkodowanych na wodzie i lodzie
lub stworzenia mobilnej zapory.
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Szybka ewakuacja mnogiej ilości poszkodowanych  ze strefy skażonej jest główną bolączką ratowników pracujących w środowisku 

Hazmat. Praca w ubraniach gazoszczelnych i odzieży chemicznej jest bardzo wyczerpująca i w wysokich temperaturach otoczenia mało 

efektywna. Zastosowanie zestawu HAZMAT SET pozwala na znaczne przyśpieszenie ewakuacji poszkodowanych (przy mniejszej ilości 

zaangażowanych ratowników szczególnie w pierwszej fazie działań) oraz szybszą neutralizację zagrożenia związaną z możliwością 

dłuższego  czasu  działania po szybkiej ewakuacji poszkodowanych.

Zestaw HAZMAT SET składa się z:

• 1 worka z liną 300m

• wyciągarki spalinowej

• 5 kompletów noszy odpornych chemicznie

HAZMAT SET
NR. KAT. HS 001

PARAMETRY:

Waga: 27 kg

Wymiary noszy: 90 x 245 cm

Długość liny: 300m

Kolorystyka: żółty

Obsługa: min. 2 osoby

NAGRODA TARGÓW
EDURA 2016
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HAZMAT SET 
to innowacyjny system 
służący do szybkiej ewakuacji ofiar 
zdarzeń masowych w środowisku Hazmat.

5 KOMPLETÓW NOSZY 
ODPORNYCH CHEMICZNIE

WYCIĄGARKA SPALINOWA

WOREK Z LINĄ 300 m
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Worki jaskiniowe są wykonane z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV, odpornej na przema-

kanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i lonżą do podwieszania worka do uprzęży lub na linie. Podstawą 

worka jest koło z dnem wzmocnionym taśmą. Wewnątrz znajduje się klapka osłaniająca sprzęt w czasie transportu oraz zabezpieczają-

ca go przed wypadnięciem. Zamknięcie worka stanowi linka (8mm), której końcówka służy jednocześnie do podczepienia worka do 

uprzęży lub innego punktu.

Parametry wytrzymałościowe materiału na worek:

• bok worka gramatura 680 wytrzymałość na rozdzieranie minimum 300/300 N

• dno worka gramatura 900 wytrzymałość na rozdzierania minimum 500/500 N

Siła adhezji dla obydwu materiałów: co najmniej 100N/5cm. Temperatura pracy: od -30 do + 70 st.C. W dolnej części worka znajduje 

się otwór do odprowadzenia wody. Jest to worek typu jaskiniowego.

WORKI JASKINIOWE
NR. KAT. WJ 001

55 L 45 L 25 L

45 L 20 L
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Siatka do transportu pionowego ładunków pod śmigłow-

cem o szerokości taśm 5 cm i oczku 15x15cm. Siatka trans-

portowa dostępna jest w rozmiarze 3x3 m. Dopuszczalne 

obciążenie siatki wynosi 3 tony. 

Siatki do transportu pionowego nie mogą być wy-

korzystane do transportu ludzi.

PLECAK MEDYCZNY 
NR. KAT. PC 001

PARAMETRY:

Wymiary: 3x3 m

Nośność: 2,5 t

Kolor: niebieski

SIATKA DO TRANSPORTU POD ŚMIGŁOWCEM 
NR. KAT. SS 010

Modułowy wysokiej pojemności plecak został zaprojektowany specjal-

nie dla ratowników pracujących w niedostępnym terenie. Wyposażony 

w przedziały do lepszej organizacji rozmieszczenia sprzętu medycznego.

Posiada wyściełany tył i anatomiczne pasy naramienne.

PARAMETRY:

Materiał: Cordura® 1000 Dupont

Wymiary: 64 x 42 x 35 cm

Waga: 5 kg
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Suchy skafander do pracy w wodzie jest idealny przy usuwaniu skutków powodzi, wypompowywaniu wody z pomieszczeń oraz innych 

pracach związanych z ratowaniem życia i mienia. Zapinanie z przodu suchych skafandrów powierzchniowych jest najbardziej powszech-

ne. Taka konstrukcja sprawia, że zakładanie suchego skafandra jest łatwe i nie wymaga asysty. Zamek błyskawiczny biegnie po przekąt-

nej od lewego ramienia do pasa po prawej stronie.

CHARAKTERYSTYKA

• Plastikowy suchy zamek błyskawiczny z patką ochronną

• Neoprenowe uszczelnienie szyi i nadgarstków

• Odblaskowe pasy SOLAS na ręce i nogi

• Niestandardowe odblaskowe pasy na ramiona

• Kieszeń na radiotelefon na lewym ramieniu

• Kieszenie z D-ringami ze stali nierdzewnej na lewym 

i prawym udzie

• Kevlarowe® nakolanniki i siedzenie

• Wewnętrzne szelki regulowane

KOMBINEZON DO PRACY W WODZIE
NR. KAT. KW 001

PARAMETRY:

Zewnętrzny materiał: Aquatex 450D + Cortex 500D

Waga materiału: 180-200 g/m2

Rozmiary: L, XL, XXL

Kolor: pomarańczowo-czarny
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Suchy skafander do pracy w wodzie jest idealny przy usuwaniu skutków powodzi, wypompowywaniu wody z pomieszczeń, oraz innych 

pracach związanych z ratowaniem życia i mienia. Zapinanie z przodu suchych skafandrów powierzchniowych jest najbardziej powszech-

ne. Taka konstrukcja sprawia, że zakładanie suchego skafandra jest łatwe i nie wymaga asysty. Zamek błyskawiczny biegnie po przekąt-

nej od lewego ramienia do pasa po prawej stronie.

CHARAKTERYSTYKA

• Odporny na wodę częściowo zanieczyszczoną produktami naftowymi.

• Buty olejoodporne, dodatkowo posiadają osłonę na palce z materiału odpornego na uderzenia mechaniczne, zintegrowana  

z butem wewnętrzna osłona neoprenowa powodująca że but jest wygodniejszy w użytkowaniu.

• Kaptur wykonany z 0,3 mm superstretch neoprene, zapewnia kom-

fort cieplny, nadaje się pod kask.

• Szwy szyte i klejone oraz wzmacniane taśmą 24mm.

• Wodoodporny zamek TIZZIP umieszczony z przodu.

• Szelki w standardzie.

• Kryza szyjna, neprenowa, manszety neoprenowe oraz kaptur zinte-

growany w standardzie.

• Odblaskowe taśmy: na nogach, ramionach, rękach i plecach.

• Wzmocnienia z Cordury na kolanach oraz tylnej części skafandra.

KOMBINEZON DO PRACY W WODZIE
NR. KAT. KW 002

PARAMETRY:

Zewnętrzny materiał: nylon HA2218

Wewnętrzny materiał: Tricot

Waga materiału: 180-200 g/m2

Rozmiary: L, XL, XXL

Kolor: czerwono-czarny
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Linka strażacka ratownicza służy do ochrony strażaków  

i wspomagania działań ratowniczych. Wykonana z jedwa-

biu poliestrowego, zakończona z jednej strony pętlą wy-

posażoną w kauszę,  z drugiej strony w karabińczyk ze 

stopu aluminium, zapakowana w torbę do przechowywa-

nia transportu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP

LINKA STRAŻACKA

TRÓJKĄT RATOWNICZY

NR. KAT. LS 101

NR. KAT. TR 302

PARAMETRY:

Wytrzymałość na rozerwanie: 15kN

Materiał: poliester

Wykonanie: lina pleciona

Średnica: 11,2 mm

Długości: 10, 20, 30 m

PARAMETRY:

Wymiary: 1360 x 900 mm

Materiał: Wysokoodporna  
tkanina powlekana

Waga: 1550g

Wytrzymałość statyczna: 12 kN

Max. masa użytkownika: 140 kg

Min. wytrzymałość 
zrywająca:

15 kN

Zgodny z normami:  EN 1497, EN 1498

Trójkąt ratowniczy z szelkami do ewakuacji poszkodowa-

nych podczas działań wysokościowych.

Drabina balkonowa przeznaczona jest do wszelkich prac na konstruk-

cjach umożliwiających zawieszenie drabiny za pomocą hakowego zakoń-

czenia bocznic. Drabina przeznaczona wyłącznie do pracy w pozycji pio-

nowej. Dolne końce drabiny zaopatrzone w aluminiowe stopki. Stopnie 

spawane aluminiowe o antypoślizgowej nawierzchni.

Jest to drabina znajdująca się w standardzie wyposażenia 

Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego.

DRABINA BALKONOWA
NR. KAT. DB 001

PARAMETRY:

Waga: 11 kg

Długość: 427 cm

Szerokość: 34 cm

Odstęp między szczeblami: 27 cm

Norma: PN-EN 1147
42
7 
c
m

34 cm
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POŻARNICZE WĘŻE TŁOCZNE DO POMP
NR. KAT. WP 001

PARAMETRY:

W 52-20-ŁA W 75-20-ŁA W 110-20-ŁA

Średnica wewnętrzna [mm]: 52 -0,5/+1,5 75 -0,5/+1,5 110 -0,5/+1,5

Długość [m]: 20 +/-0,5

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5 1,2

Ciśnienie próbne [MPa]: 2,25 1,8

Ciśnienie rozrywające [MPa]: 4,5 3,6

Masa węża dł. 20m z łącznikami
aluminiowymi STORZ [kg]:

5,3 (PCV)
4,82 (PU)
6,37 (G)

8,45 (PCV)
7,91 (PU)
9,31 (G)

15,4 (PU)

Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy polietrowej

Wykładzina wewnętrzna: PCV, poliuretan (PU), guma syntetytczna (G) poliuretan (PU)

Odporność na niskie temperatury: do -30°C

Pożarnicze węże tłoczne do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, 

górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmos-

ferycznych. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna  

z wysokiej jakości tworzyw plastycznych lub gumy syntetycznej, gładka, odporna na pleśń i gnicie. Można je stosować w wysokich  

i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031. Węże spełniają wymagania 

warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeń-

stwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

P
O

ŻA
R

N
IC

ZE W
ĘŻE T

ŁO
C

ZN
E

POŻARNICZE WĘŻE TŁOCZNE Z POWŁOKĄ ZEWNĘTRZNĄ
NR. KAT. WP 002

PARAMETRY:

W 52-20-ŁA/PU/PW W 75-20-ŁA/PU/PW
W 75-40-ŁA/PU/PW

W 110-20-ŁA/PU/PW
W 110-50-ŁA/PU/PW

Średnica wewnętrzna [mm]: 52 -0,5/+1,5 75 -0,5/+1,5 110 -0,5/+1,5

Długość [m]: 20 +/-0,5
20 +/- 0,5
40 +/-0,5

20 +/-0,5
50 +/- 0,5

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5 1,2

Ciśnienie próbne [MPa]: 2,25 1,8

Ciśnienie rozrywające [MPa]: 4,5 3,6

Masa węża dł. 20m z łącznikami
aluminiowymi STORZ [kg]:

5,34 (20 mb)
8,5 (20 mb)
15,7 (40 mb)

16,5 (20 mb)
35,0 (50 mb)

Oplot: okrągłotkanyz wysokiej jakościprzędzy poliestrowej

Wykładzina wewnętrzna: poliuretan (PU)

Powłoka zwenętrzna (PW):
z tworzywa termoplatycznego,nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca 

odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem

Odporność na niskie temperatury: do -30°C

Pożarnicze węże tłoczne z powłoką zewnętrzną do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej  

i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmos-

ferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna  

z wysokiej jakości tworzyw plastycznych, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Powłoka zewnętrzna poliuretanowa, nie przyjmująca bru-

du, zwiększająca odporność na przetarcie i kontakt z płomieniem. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031. Węże spełniają wymagania 

warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeń-

stwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.
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WSPORNIK PROGOWY TYPU CIĘŻKIEGO
NR. KAT. WL 001

PARAMETRY:

Waga: 10 kg

Materiał: okładki – stal malowana proszkowo, 
rolki – aluminium

Wytrzymałość: 22kN

Kolor: pomarańczowy

Wymiary: 481 x 227 x 177 mm

Wspornik progowy typu ciężkiego zapewnia stabilne podparcie 

podczas działań z wykorzystaniem rozpieraczy kolumnowych. 

Posiada 3 stabilne punkty podparcia dla narzędzia. 

Jest odpowiedni dla każdego pojazdu.
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Wspornik progowy typu lekkiego zapewnia stabilne podparcie podczas

działań z wykorzystaniem rozpieraczy kolumnowych. Posiada 3 stabilne 

punkty podparcia dla narzędzia. Jest odpowiedni dla każdego pojazdu.

Występuje w 2 wersjach: Standardowej oraz NCT.

WSPORNIK PROGOWY TYPU LEKKIEGO
NR. KAT. WH 001

PARAMETRY:

Waga: 7,6 kg

Materiał: Stal

Wytrzymałość: 22 kN

Kolor: Ocynk

Wymiary: 400 x 240 x 117 mm
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PARAWAN GT 020
NR. KAT. PR 001

PARAMETRY:

Liczba segmentów: 4

Wymiary segmrntów: 1,60 x 1,60 m
1,80 x 1,80 m

Waga: 4,70 kg - 1,60 x 1,60 m
5,50 kg - 1,80 x 1,80 m

Szybki i łatwy do rozłożenia parawan składający się z 4 segmentów.

Uchwyt 
pomocniczy 
do rozkładania  
parawanu

Wzmocnione  
kijki stelaża  
z włókien 
szklanych

Wzmocnione 
przeguby 
aluminiowe

Stopki 
stabilizujące 
parawan

Stopki umożliwiające 
stabilne rozstawienie parawanu

Kijki z włókna szklanego 
do montażu stopek
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PARAWAN GT 030
NR. KAT. PR 002

PARAMETRY:

Liczba segmentów: 4

Wymiary segmrntów: 1,60 x 1,60 m
1,80 x 1,80 m

Waga: 5,75 kg - 1,60 x 1,60 m
7,30 kg - 1,80 x 1,80 m

Parawan GT 030 z taśmami odblaskowymi. 

Szybkie i łatwe rozkładanie, czterosegmentowy.

Uchwyt 
pomocniczy 
do rozkładania  
parawanu

Wzmocnione 
przeguby 
aluminiowe

Stopki 
stabilizujące 
parawan

Stopki umożliwiające 
stabilne rozstawienie parawanu

Kijki z włókna szklanego 
do montażu stopek
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119 - 182 cm

TRÓJNÓG RATOWNICZY 1 OS.
NR. KAT. TR 009

14
7 
- 
22
9 
c
m

Trójnóg ratowniczy to przenośne urządzenie kotwiczące przeznaczone do ochrony 1 osoby. 
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PARAMETRY TRÓJNOGU RATOWNICZEGO:

Wysokość: 147 - 229 cm

Średnica otworu pod statywem: 140 - 213 cm

Rozstaw nóg: 119 - 182 cm

Masa urządzenia: 17 kg

Punkty kotwiczenia na głowicy: 4

Podnoszenie i opuszczanie: maksymalnie 1 osoba

Wymiary transportowe: 175 x 23 x 23 cm

Norma: 795/B

WSPÓŁPRACUJE Z WYCIĄGARKĄ HA 10:
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TRÓJNÓG RATOWNICZY 2 OS.
NR. KAT. TR 013

17
9 
- 
28
9 
c
m

Statyw aluminiowy przeznaczony do jednoczesnej ochrony maksymalnie 2 użytkowników. Głowica stalowa, wyposażona jest  

w 3 boczne punkty kotwiczenia oraz dwa stalowe bloczki do prowadzenia liny roboczej ratowniczego urządzenia podnosząco-opusz-

czającego zabezpieczone zawleczkami. Teleskopowe nogi o 9-stopniowej regulacji wysokości wyposażone są w 2 punkty kotwiczenia 

stanowiące miejsce na mocowanie wciągarki. Nogi zabezpieczone za pomocą stalowego łańcucha. Nie wymaga stosowania bloczka 

podczas pracy z wciągarkami. ZABEZPIECZENIE DLA MAKSYMALNIE 2 UŻYTKOWNIKÓW

147 - 232 cm

T
R

Ó
JN

O
G

I

PARAMETRY TRÓJNOGU RATOWNICZEGO:

Wysokość: 179 - 289 cm

Średnica otworu pod statywem: 173 - 271 cm

Rozstaw nóg: 147 - 232 cm

Masa urządzenia: 37 kg

Punkty kotwiczenia na głowicy: 3

Podnoszenie i opuszczanie: maksymalnie 2 osoby

Wymiary transportowe: 190 x 30 x 30 cm

Norma: 795/B /TS 16415:2012

WSPÓŁPRACUJE Z WYCIĄGARKAMI:

HA 010

HA 010 
+ UCHWYT  
DO TRÓJNOGU

HA 020
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TRÓJNÓG RATOWNICZY ZAKRAWĘDZIOWY
NR. KAT. TR 014NR. KAT. TR 013

Trójnóg ratowniczy zakrawędziowy to system ratowniczy o 2 funkcjach: klasycznego statywu bezpieczeństwa oraz ratowniczego sta-

tywu zakrawędziowego. Statyw aluminiowy przeznaczony do jednoczesnej ochrony maksymalnie 2 użytkowników. Głowica stalowa 

wyposażona jest w 3 boczne punkty kotwiczenia oraz dwa stalowe bloczki do prowadzenia liny roboczej ratowniczego urządzenia 

podnosząco-opuszczającego zabezpieczone zawleczkami. Teleskopowe nogi o 9-stopniowej regulacji wysokości wyposażone są w 2 

punkty kotwiczenia stanowiące miejsce na mocowanie wciągarki. Nogi zabezpieczone za pomocą stalowego łańcucha. Nie wymaga 

stosowania bloczka podczas pracy z wciągarkami.

ZABEZPIECZENIE DLA MAKSYMALNIE 2 UŻYTKOWNIKÓW

WSPÓŁPRACUJE Z WYCIĄGARKAMI: 

362 cm

HA 010

HA 010 
+ UCHWYT  
DO TRÓJNOGU

HA 020

T
R

Ó
JN

O
G

I

20
8 

c
m

PARAMETRY TRÓJNOGU RATOWNICZEGO:

Wysokość: 179 - 289 cm

Średnica otworu pod statywem: 173 - 271 cm

Rozstaw nóg: 147 - 232 cm

Masa urządzenia: 37 kg

Punkty kotwiczenia na głowicy: 3

Podnoszenie i opuszczanie: maksymalnie 2 osoby

Wymiary transportowe: 190 x 30 x 30 cm

Norma: 795/B /TS 16415:2012
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PARAMETRY - WARIANT ZAKRAWĘDZIOWY:

Wysokość: 208 cm

Wysięg: 71 cm

Długość całkowita: 362 cm

Rozstaw nóg: 165 cm

Waga: 65 kg

Podnoszenie i opuszczanie: max 200 kg

Norma: 795/B /TS 16415:2012
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Konstrukcja

Ukształtowana tak  aby zminimalizować masę zapewniając wiele 

punktów mocowania przyzachowaniu parametrów wytrzymało-

ściowych. Spiralny element prowadzący linę zapewnia maksy-

malną wydajnośćpoprzez właściwe ustawienie bębna i prawidło-

we nawijanie liny.

Wciągarka

Aluminiowa wciągarka Radial® 40.2 wyposażona w przenoszące 

obciążenie zębatki i bolce ze stali nierdzewnej 17-4 PH gwarantu-

je najwyższąwytrzymałość i trwałość. Unikatowa konstrukcja 

bębna zapewnia najlepsze trzymanie liny.

 

Lina poliamidowa

Wciągarka zaprojektowana została z myślą o linach poliamido-

wych o średnicy do 12 mm (1”) Gładka powierzchnia i konstruk-

cja minimalizująca przecieranie sprzyjają pracy z linami poliami-

dowymi. Prosta w użyciu, idealna do najróżniejszych zastosowań.

Wciągarka może znajdować zastosowania 

w różnych obszarach:

• ratownictwo

• telekomunikacja

• marynarka

• olinowanie sceniczne i filmowe

• ograniczona przestrzeń

• prace konstrukcyjne

• prace na wysokościach

WYCIĄGARKA HA 10 DO TRÓJNOGU
NR. KAT. HA 001

PARAMETRY:

Obciążenie: 500 kg

Waga: 7 kg

Przełożenia: 2

Liny: poliamidowe do 12 mm

Zestaw Harken Winch to lekka, przenośna wciągarka z certyfikatem CE zamontowana na wytrzymałej płycie aluminiowej, która umoż-

liwia różnorodny sposób montażu do stanowiska. Wciągarka o masie 7 kg i udźwigu do 500 kg wyposażona jest w 2 biegi zwiększa-

jące siłę użytkownika. Mnogość opcji montażu zapewnia uniwersalność niezbędną podczas pracy w trudnych warunkach.
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WYCIĄGARKA HA 20 DO TRÓJNOGU
NR. KAT. HA 002

PARAMETRY:

Waga wyciągarki: 8 kg

Długość liny: nieograniczony

Średnica liny: od 10 do 11 mm

Typ liny: statyczna lina włókiennicza zgodna z normą EN 1891

Przełożenie mechanizmu 1: 1 : 2,13

Przełożenie mechanizmu 2: 1 : 6,28

Siła przyłożona do podniesienia 150 kg w wariancie 1: 11,11 kG

Siła przyłożona do podniesienia 150 kg w wariancie 2: 3,75 kG

Dopuszczalne obciążenie robocze:  150 kg



„SZULC” SPRZĘT RATOWNICZY I SZKOLENIA
ul. Skromna 5
93-405 Łódź

e-mail: biuro@dmszulc.pl
fax : 42 2996962
mobile.  +48 664 496 380, +48 606 654 180

WWW.DMSZULC.PL


