
ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY

Záchranný projektil

Zařízení je určeno především pro záchranné účely a to v 
případech, kdy by provedení záchrany jiným způsobem 
bylo velice riskantní a ohrožovalo by životy  samotných  
záchranářů.

ResQmax je zařízení určené k vystřelování lana do 
velkých vzdáleností za pomoci vzduchového projektilu. Je 
speciálně navržen tak, aby byl schopen, buď projektil s 
upevněným lanem (lanový projektil) vystřelit a konec lana 
tak dopravit do do určené vzálenosti a nebo na 
vystřeleném projektilu upevněném na laně dopravit do 
předem určené oblasti nafukovací záchranný límec nebo 
kotvící segment (záchranný projektil).

Využívá patentovanou technologii, není pyrotechnický 
výrobek, je opakovatelně použitelný

Jeho plášť je vyroben z polykarbonátu a má vysokou 
odolnost proti nárazu

Provozní vystřelovací tlak činí 207 bar.

ResQmax je schopný rozvinout lano se standardním 
nábojem až do vzdálenosti 122 metrů a to v závislosti na 
provozním tlaku a typu použitého lana.

Po vložení náboje se automaticky celé zařízení zajistí díky 
vestavěnému bezpečnostnímu mechanismu, zasunutí 
náboje je identifikováno hlasitým zacvaknutím, což 
zaručuje bezpečné nabítí i za tmy, zařízení je opatřeno 
přetlakovým ventilem, který zajistí odpuštění přebytečného 
tlaku např. v případě, kdy zařízení je vystaveno vyšší 
teplotě apod.

Záchranný projektil obsahuje záchranný nafukovací límec. 
Nafukovací límec je vybaven aktivačním zařízením, které při 
prvním kontaktu s vodou zajistí jeho automatické nahuštění - 
nafouknutí.  
Plovoucí límec svou nosností je dostačující pro záchranu osob 
do váhy cca 136 kg.

Používá se pro vystřelení lana uloženého v zásobníku lana.  
Lano je upevněné na projektilu a po jeho vystřelení  je lano 
vymotáváno ze zásobníku a spolu s projektilem  dopravené do 
určené oblasti. 

4mm Spectra  104           92     87
6mm Spectra    87           82     80
3mm Dacron  107           92     87
8mm Polyspectra   76           61     58
8mm Polypropylen   69           61     58
6mm Polypropylen   92           70     67
2mm Spectra  122           ---     --- 
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Sklápěcí pažba
30 cm sklápěcí pažba slouží pro zajištění větší přesnosti výstřelu. 
Při jejím sklopení do transportní polohy slouží jako rukojeť pro 
přenášení vrhače lana.

Kotvící hák
Titanový hák se třemi nešpičatými, případně špičatými hroty. 
Před vystřelením se nasune na lanový projektil a uvazuje k 
vystřelovanému lanu. Ideální využití např.  při budování 
lanových kyvadlových převozů při povodních apod. 
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