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Paratech mentőszerszámok
Made in the USA and used Worldwide

Biel Tool Hooligan Tool

TopCut Fire Axe



- Paratech Biel Tool -
többcélú behatoló- és mentőeszköz

Tulajdonságok:

• egy darab - edzett rozsdamentes 
acél

• rendkívül tartós

• ergonomikus, öntött gumi 
fogantyú

• kis mérete lehetővé teszi az övön 
viselést

Hossza: 38,3 cm

Súlya: 1,5 kg



- Paratech Biel Tool -
többcélú behatoló- és mentőeszköz

A Biel Tool számos funkcióra használható: 

• ajtók és ablakok nyitására (feszítés, 
darabolás)

• fém vágására, lyukasztására és aprítására

• Kapocskulcsként

• szög kihúzására

• gáz elzárására, tűzcsap nyitására

Hossza: 
38,3 cm

Súlya: 1,5 
kg



- Paratech Biel Tool -
Sokoldalú eszköz





- Paratech Biel Tool -
Sokoldalú eszköz



- Paratech Hooligan Tool -
A világ legnépszerűbb behatoló eszköze

Tulajdonságok:
Arra tervezték, hogy minden akadályt 
leküzdjön vele a mentőegység

A fej és a karom kovácsolt acélból készül,
hő kezelt a maximális szilárdság eléréséért.

Az összekötő rúd 2,5 cm átmérőjű, 
feszültségálló, 
mely csúszásgátló hornyokat tartalmaz.

61 cm – 4,2 kg

76,2 cm - 4,8 kg

91,4 cm – 5,4 kg

106,7 cm – 6,0 kg



- Paratech Hooligan Tool -
A világ legnépszerűbb behatoló eszköze

Használható:

• ajtók és ablakok nyitására 
(feszítés, darabolás)

• fém vágására (vágó fejes kivitel), 
lyukasztására és aprítására

• lakatok, zárak feszítésére

• szög kihúzására

• gáz elzárására

• fal bontásra

61 cm – 4,2 kg

76,2 cm - 4,8 kg

91,4 cm – 5,4 kg

106,7 cm – 6,0 kg



Sokoldalú eszközök









- Paratech TopCut Fire Axe –
Tűzoltó fejsze

A tűzoltók falakat, tetőket és ajtókat 
vágnak. 

Ezekhez a feladatokhoz lett tervezve.

92,7 cm – 3,9 kg



- Paratech TopCut Fire Axe –
Tűzoltó fejsze

• A fejsze élének kialakítása a lehető 
legnagyobb vágási hatékonyságot 
biztosítja.

• Hooligan Tool kompatibilis

SET: 92,7 cm – 8,3 kg









VÍZI MENTÉS ESZKÖZEI



MFC Survival mentőeszközök
Általánosságban

• Igényeknek megfelelő gyártás
(akár egyedi)

• Tartós, strapabíró

• Könnyű szállítás, tárolás

• Gyors bevethetőség

• Több felfújási lehetőség
– Kompresszor (áramfejlesztővel)

– Sűrített levegő (palackról)

– Pumpával



MFC mentőeszközök
RS mentőtutaj

• nyitott, alacsony tat

• 50 mm-es merülés

• rendkívül ero ̋s és tartós

• gyorsan felfújható és bevethető

• minimális kiképzési, szervizelési 

és karbantartási költségek



MFC mentőeszközök
RS mentőtutaj – igényeknek megfelelő méretekben

• RS 3, 5, 6, 10, 15 (3, 5, 6, 10, 
15 fő)

• RS8 ER, RS10 ER (evakuációs)



RS mentőtutaj
felépítése



MFC mentőeszközök

• sekély vízben olyan könnyen húzható és 
szállítható, mint egy mento ̋tutaj

• A négy méteres felfújható eszköz 
ikergerincet tartalmaz (katamarán jellegu ̋), 
merev felfújható padlóval.

• Rövidkaros, maximum 25-30 lóerős 
motorral

RC és MFC mentőhajó



MFC mentőeszközök

• max. 10 személyt, vagy egy négyfős 
mento ̋csapatot tud szállítani

• ero ̋s és tartós

• gyorsan felfújható és bevethető

• kompakt tárolási méret

• nagy sebességnél remekül irányítható

RC és MFC mentőhajó



RC 4000 mentőhajó
felépítése

Terhelhetősége: 800 kg
Tömeg: 53 kg

Tárolási méret: 140x50x35 cm 



MFC mentőeszközök
Jet ski mentőplatform

• A felfújható jet ski
mento ̋platform 

• 10 beépített 

• Teherbíró képesség: 150 kg



MFC mentőeszközök

• elsődlegesen a sérültek sekély 
vízből, sárból, jégről és mocsaras 
környezetből történő mentésére

• Katamarán jellegű felépítmény

• csúszásgátló felso ̋ felület

RP3 mentőplatform



MFC mentőeszközök

• Sokoldalú

• Stabil

• robusztus és kevés karbantartást 
igényel

• gyorsan bevetheto ̋

• kompakt tárolás

• akár felfújva, akár leeresztve könnyen 

szállítható

RP3 mentőplatform



RP3 felépítése



MFC mentőeszközök
Airtrack mentőplatform Vízen, illetve sárban, jégen és instabil talajon 

végzendő mentésre szolgáló felfújható 

mento ̋platform.

• Sáros és puha talajon megakadályozza a 
beszippantást.

• Katamarán jellegű test

• 2-10 méteres verziók

• Összekötési lehetőség további 
mentőplatformokkal



Airtrack mentőplatform



MFC mentőeszközök

Az állatmentő platform egy a sárba, árokba, laza 

talajba beragadt állatok mentésére szolgáló 

egyszerű és adaptálható mentőplatform.

• mindössze 6,7 cm magas

• sima felülettel rendelkezik

• stabil és robusztus

• gyorsan bevetésre kész

Animal mentőplatform



MFC mentőeszközök

• alacsony nyomás

• könnyű és hordozható

• 5 és 10 m-es hosszúságban kapható

Animal mentőplatform



Animal mentőplatform
felépítése



MFC mentőeszközök
API mentőhordágy

Az „API” (All Purpose Inflatable) 
mentőhordágy egy olyan eszköz, amit a 

sérült biztonságos mozgatására terveztek.

• könnyen bevethető

• egy személy is képes cipelni

• gerinchordággyal történő

használatra alkalmas

• minimalizálja a „koccanásokat”



MFC mentőeszközök
API mentőhordágy

• többpontos, gyorsoldó rögzítő 
heveder

• az oldalvédő alsó oldalán 

kidörzsölésgátló réteg

• kevés karbantartást igényel



API mentőhordágy
felépítése



MFC mentőeszközök

Vízbe esett személyek mentésére 

szolgáló eszköz

• Kb. 5 kg súly

• 2-7 méteres hossz

• orvosilag preferált vízszintes helyzetben 
történő kiemelés

• erős, tartós

FibreLight mentőháló



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Együttműködő 
partnerünk

Forgalmazó

mentolada.hu


