
Lestech
 Č e s k á   r e p u b l i k a

MY JSME VÝROBCE!

Vyrobeno v EU
Všechny naše produkty jsou 
vyrobeny v České republice, 

u nás a našimi pracovníky.

Tradice
Hasící zádové vaky 

vyvíjíme a vyrábíme 
již přes 10 let.

Servis
Jako výrobce garantujeme 
záruční i pozáruční servis, 

včetně náhradních dílů.
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VÍTEJTE VE SVĚTĚ
HASÍCÍCH ZÁDOVÝCH VAKŮ

JIŽ OD ROKU 2004



ERMAK 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.  
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ERMAK 16

ERMAK 20

ERMAK 25

Specifi
kace

                                                           Šířka [mm]

                                                 Výška [mm]

                Délka [mm]

                          Hmotnost [kg]

                           Objem [l]

Délka dostřiku [m] 

Hasící zádový vak ERMAK je nejvyšší verze z ucelené 
řady hasících zádových vaků. Při návrhu ERMAKU byl 
kladen důraz na kvalitu, praktické vlastnosti a 
především maximální komfort. Základem je 
dvouvrstvá konstrukce kde vnější robustní vrstva  v 
dobře viditelné žluté barvě chrání vnitřní vrstvu, která 
nese vodu. Komfort zajištuje zádová měkčená vložka, 
která je vložena mezi těmito vrstvami.    



Rozměrný víčko pevně spojené 
           s vakem pro snadné plnění. 

Velké plastové madlo pro snadné 
              přenášení naplněného vaku. 

Úchyty na ruční proudnici 
             nebo jiné ruční nářadí.

Velká přední úložná kapsa.

Kvalitní tlaková 
     vícevrstvá hadice.

Dvoučinná ruční kovová 
      proudnice s tryskou 
   pro regulaci výstupního 
                                proudu.

Nosný zádový systém se 
    širokými ramenními popruhy, 
           hrudním a bederním pásem.

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.

Měkčená zádová vložka 
   chránící tělo před studenou 
        vodou a zaručující
      pohodlné nošení.

Přednosti



COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA
hasící zádový vak
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COBRA 16

COBRA 20

COBRA 25

Specifi
kace

                                                        Šířka [mm]

                                             Výška [mm]

                               Hmotnost [kg]

                                Objem [l]

      Délka dostřiku [m] 

Délka hadice [m]

Hasící zádový vak COBRA 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 COBRA je základní verze z ucelené 
řady hasících zádových vaků. Při návrhu COBRY byl kladen 
důraz na kvalitu, jednoduchou konstrukci, praktické 
vlastnosti a především cenu. Základem je jednovrstvá 
konstrukce z robustní  PES tkaniny oboustraně potažené 
PVC ve žluté barvě pro dobrou viditelnost. Tato 
konstrukce a použitý materiál zaručují nízkou hmotnost, 
omyvatelnost a hlavně skladnost.   



Kvalitní tlaková 
     vícevrstvá hadice.

         Dvoučinná ruční 
     kovová proudnice s 
  tryskou pro regulaci 
     výstupního proudu.

   Velké plastové madlo pro 
snadné přenášení naplněného 
       vaku.

   Jednovrstvá 
       konstrukce 
    z robustní PES
tkaniny oboustraně 
    potažené PVC.

       Nosný zádový 
 systém se širokými 
ramenními popruhy, 
     hrudním a bederním 
           pásem.

Přednosti

Měkčená zádová 
  vložka chránící tělo 
před studenou 
  vodou a zaručující
            komfort.

Rozměrný víčko pevně spojené 
           s vakem pro snadné plnění. 

Úchyty na ruční proudnici 
             nebo jiné ruční nářadí.

Nízká hmotnost díky jednovrstvé konstrukci
          a výborná skladovatelnost 
                   díky transportnímu vaku.



BAG 2H BAG 2H
batoh na vybavení
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Batoh BAG 2H je určen k uložení dvou D25 
hadic o délce až 30m, rozdělovače a dvou D25 
proudnic. Pro tyto účely je vybaven hlavní 
prostornou komorou, která je na každé straně 
vybavena popruhy k pevnému uchycení dvou 
hadic. 

Batoh BAG 2H je vyroben z odolné 
voděodolné tkaniny Cordura® potežené PU 
z vnitřní strany. Je osazen širokýmí 
ramenními popruhy umožňující nastavení 
pro různé výšky postav. Komfort zajišťuje 
měkčená zádová vložka. Vložka je osazena 
také na přední straně k ochraně hadic. Pro 
snadné přenášená je batoh osazen madlem.
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BAG 2H
Specifi

kace

                                                       Šířka [mm]

                                             Výška [mm]

                                     Délka[mm]

                       Hmotnost[kg]

                       Objem [l] 

 

Batoh BAG 2H je na přední straně vybaven 
popruhy pro uchycení rozdělovače a dvou 
proudnic. Pro uložení dalšího vybavení je možné 
použít přední kapsu, která se zavírá na zip. Kapsa 
je osazena reflexními pruhy.



BAG 4H BAG 4H
batoh na vybavení
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Batoh BAG 4H je určen k uložení čtyř D25 
hadic o délce až 30m, rozdělovače a dvou D25 
proudnic. Pro tyto účely je vybaven hlavní 
prostornou komorou, která je na každé straně 
vybavena popruhy k pevnému uchycení dvou 
hadic.  Další 2 hadice jsou uchyceny popruhy 
na pevné plastové podložce, aby 
nedocházelo k rozmotání hadic při manipulaci 
s batohem.

Batoh BAG 4H je vyroben z odolné 
voděodolné tkaniny Cordura® potežené PU 
z vnitřní strany. Je osazen širokýmí 
ramenními popruhy umožňující nastavení 
pro různé výšky postav. Komfort zajišťuje 
měkčená zádová vložka. Vložka je osazena 
také na přední straně k ochraně hadic. Pro 
snadné přenášená je batoh osazen madlem.
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BAG 4H
Specifi

kace

                                                       Šířka [mm]

                                             Výška [mm]

                                     Délka[mm]

                       Hmotnost[kg]

                       Objem [l] 

 

Batoh BAG 4H je na přední straně 
vybaven popruhy pro uchycení 
rozdělovače a dvou proudnic. Pro 
uložení dalšího vybavení je možné použít 
přední kapsu, která se zavírá na zip. 
Kapsa je osazena reflexními pruhy.

BAG 4H



BUCKETBUCKET 15
vědro na vodu
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Vědro BUCKET 15 je skládací nádoba na vodu, 
kterou máte při zásahu vždy po ruce a díky 
konstrukci zabere minimum místa. Jeho 
použití je velmi rychlé - stačí roztáhnout a 
naplnit vodu.

Vědro BUCKET 15 je vyrobeno z robustní PES 
tkaniny oboustraně potežené PVC ve žluté 
barvě pro dobrou viditelnost. Tato konstrukce a 
použitý materiál zaručují dlouhou životnost, 
dobrou omyvatelnost a skladnost.

Vědro BUCKET 15 má objem 15 litrů. Je 
vybaveno širokým popruhem pro pohodlné 
přenášení. Horní vyztužený lem zaručuje stálý 
tvar při plnění a manipulaci.
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BUCKET 15

Specifi
kace

                                                       Výška [mm]

                                           Průměr[mm]

                                  Hmotnost[g]

                                Objem [l] 

 

Vědro BUCKET 15 je určeno k zásahům, kde 
potřebujete přepravit menší množství vody nebo 
sypký materiál. Je ideální při lesních požárech, 
kdy si můžete doplnit náš hasící zádový vak 
ERMAK vodou z potoka nebo jiného zdroje vody. 
Můžete ho použít jako záchytnou nádobu na 
kapaliny nebo sypké materiály - absorbenty.
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ICEST  zásobníky kapalin

Nádrže řady ST se používají jako zásobníky kapalin při požárních 
zásazích, nehodách a únicích nebezpečných látek. Nádrže jsou 
vhodné jako zdroj vody při hašení požárů, sběrné jímky při únicích 
nebezpečných látek, sběrné nádrže k dekontaminačním stanům, 
kanalizační uzávěry, a jiné.

Nádrže řady ST jsou jedinečné svou konstrukcí, kdy je vak složen z 
vlastního samonosného těla a krku, kterým lze nádrž uzavřít a 
převážet naplněný kapalinou. Nádrže jsou vybaveny madly, 
pomocí kterých lze s nádržemi lehce manipulovat. Konstrukce nádrže 
zaručuje snadnou přenositelnost a skladovatelnost.

Nádrže řady ST jsou vyrobeny z polyesterové látky oboustranně potažené PVC. Je zaručena odolnost vůči 
UV záření, hnilobě a plísni. Nádrže mohou být vybaveny kulovými ventily D nebo C zakončenými spojkami 
v různých kombinací. Nádrže mohou být vybaveny odvzdušňovacím ventilem pro odtok přebytečné vody. 
Nádrže mohou být vybaveny úchyty na lano pro zajištění vaků v těžkém terénu. Ke každé nádrži je dodáván 
transportní vak a ochranná podložka. K dispozici jsou vaky o objemu 100, 300, 600, 1000 a 1500 litrů.



TIGER TIGER
hasící zádový vak 

s motorovou proudnicí
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TIGER je vhodnou alternativou ke klasickému hasícímu zádovému vaku z řady ERMAK, oproti kterému má 
však větší hasební účinek a větší pokrytí požáru.

Při hašení se využívá silného proudu vzduchu, který je v případě potřeby podpořen příměsí vody a tvoří tak 
spolu vodní mlhu. Silný proud vzduchu je tvořen dvoutaktním motorem a ventilátorem, který vzduch vhání 
do proudnice. V proudnici je vzduch smísen s vodou, která je čerpána ze zádového vaku. V případě potřeby 
je možné hasební účinek podpořit pěnidlem, které je přidáno do zádového vaku.

TIGER si můžete nakonfigurovat podle sebe! Vyberte si motor podle svého oblíbeného výrobce a doplňte ho 
jakýmkoliv zádovým vakem z naší výroby.

3in1        díky rychlospojce

Hasící zádový vak s motorovou 
proudnicí s vysokým výkonem 
a snadnou ovladatelností...

...hasící zádový vak s ruční 
dvoučinnou proudnicí v 
případě, že nemůžete použít 
motorovou proudnici...

...samostatný foukač, vysavač 
nebo drtič při použítí originál-
ního příslušenství výrobce.



ERMAK
JUNIOR

První plně funkční 
hasící zádový vak

pro naše nejmenší 
hasiče   :-)
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přidejte se k
 nám...

Nádražní 241  |  281 44 Zásmuky  |  Česká republika

tel.: +420 775 574 552  |  e-mail: lestech@lestechcz.com  |  www.lestechcz.com

www.lestechcz.com

Lestech
 Č e s k á   r e p u b l i k a
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