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ERMAK+
Hasící zádový vak
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Hasící zádový vak ERMAK+ je určen k hašení lesních a polních požárů. Je vhodnou výbavou
cisternových požárních vozů, terénních automobilů při obhlídce polesí v suchých měsících,
nebo jako prevence v kombajnech při sklizni.
Hasící zádový vak ERMAK+ je navržen a vyráběn bez kompromisů. Do jeho konstrukce jsme
vložili všechny naše zkušenosti, které jsme získali z vývoje naší řady hasících zádových vaků
ERMAK, která je na trhu od roku 2014 a je používána profesionálními a dobrovolnými hasiči v
České republice, mnoha státech EU i za jejími hranicemi. Hasící zádový vak ERMAK+ je
navržen v České republice, vyráběn našimi pracovníky a v našich dílnách!
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Hasící zádový vak ERMAK+ je nejvyšší verze z ucelene řady hasicich zadovych vaků. Při navrhu
ERMAKu+ byl kladen důraz na maximální komfort a odolnost. Zakladem je dvouvrstvá
konstrukce kde vnější extra odolná voděodolné tkanina Cordura® v dobře viditelné
žluto-černé barvě chrání vnitřní vrstvu, která nese vodu. Komfort zajištuje zádová dvojitá
měkčená vložka, která je vložena mezi těmito vrstvami. Samozřejmostí je kompletní zádový
systém.
Dvoučinná kovová ruční proudnice, která vyniká
jednoduchou konstrukcí a velmi lehkým tahem.
Proudnice je vybavena nástavcem umožňujícím
regulaci výstupního proudu. Tento nástavec umožňuje
také použít pěnu. Dvouvrstvá 3D konstrukce s vnější
extra odolnou voděodolnou tkaninou Cordura® v
dobře viditelné žluto-černé barvě. Vnitřní vrstva z
tkaniny oboustraně potažené PVC. Dvouvrstvá
měkčená zádová vložka chránící tělo proti studené
vodě a zaručující maximální pohodlí. Zádový nosný
systém se širokýmí ramenními a bederními popruhy
umožňující nastavení pro různé výšky postav.
Rozměrné víčko pevně uchycené k vaku. Velké
plastové madlo pro pohodlné přenášení naplněného
vaku. Velká uložná přední kapsa.
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Hmotnost [kg]

2.2

Objem [l]

20

Délka dostřiku [m]

8.5

Přednosti
Dvouvrstvá 3D konstrukce s kompaktními
rozměry. Voda jde do prostoru
a netlačí na záda.

Vnitřní vak z tkaniny
oboustranně potažené
PVC chráněný vnější
robustní vrstvou.

Nosný zádový systém se
širokými ramenními popruhy,
hrudním a bederním pásem.
Měkčená zádová vložka
chránící tělo před studenou
vodou a zaručující
pohodlné nošení.
Dvoučinná ruční kovová
proudnice s nástavcem
pro regulaci výstupního
proudu.

Kvalitní tlaková
vícevrstvá hadice.

Úchyty na ruční proudnici
nebo jiné ruční nářadí.
Velká přední úložná kapsa.
Rozměrný víčko pevně spojené
s vakem pro snadné plnění.
Velké plastové madlo pro snadné
přenášení naplněného vaku.

MY JSME VÝROBCE!
10
Vyrobeno v EU

Tradice

Servis

Všechny naše produkty jsou
vyrobeny v České republice,
u nás a našimi pracovníky.

Hasící zádové vaky
vyvíjíme a vyrábíme
již přes 10 let.

Jako výrobce garantujeme
záruční i pozáruční servis,
včetně náhradních dílů.
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