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Minden eddiginél színesebb a kiállítók szakmai bemutatóinak sora a 2020.
szept. 19-én, a balatonföldvári Naro Kempingben zajló szakmai napon.
Számos olyan eszköz is szerepel a látnivalók között, amelyet eddig még nem
láthattunk hazánkban.
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Hesztia Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft

-

Rosenbauer FOX kismotorfecskendõ

-

B16 akkumulátoros ventilátor, mint könnyûhab generátor

Dr. Restás Ágoston
-

Drónok a tûzoltásban, tûzvédelemben - gyakorlati bemutató

SziFire Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
-

Babamentés a hátsó ülésrõl

-

Tûzoltás és tûzvédelem habbal - faház védelme habbal

Dräger Safety Hungária Kft.
-

Kommunikáció és légzésvédelem - gyakorlati bemutató

-

Sisakba és álarcba épített kommunikáció

MF Team Kft.
-

A 42 méteres Brontó Skylift emelõ mentési és tûzoltási képességei

-

A 15-23 méteres mini CMC hernyótalpas emelõ a mûszaki mentésben

Hondakisgép Kft.

Ego amerikai akkumulátoros kisgépek bemutatója (Fûnyíró, fûkasza,
láncfûrész, sövényvágó, lombfúvó) (Egy akkumulátorral 5 féle gép üzemeltethetõ.)
-

Honda kisgépek és szivattyúk vízszállítása

-

A résztvevõk is kipróbálhatják.

Pirotext Kft.
-

Balesetet szenvedett gépjármûbõl életmentés autópálya közelében

-

Tömlõ bemutató (párakapu)

Milwaukee
-

Elektromos kéziszerszám bemutató - minden a tûzoltókért

FEWE Biztonságtechnika Kft.
-

Magasnyomású oltóberendezés bemutatása - Amarok

-

Tûzoltó védõ és beavatkozó eszközök

Nardotech Kft.
Lukas feszítõ-vágó berendezések
-

Vetter emelõpárnák

Crash Recovery System - a jármûvek biztonsági információi a
beavatkozáshoz
Fire Power Kft.
-

Tûzoltó felszerelések és ruhák

SkillDicht Kft.
-

Tûzoltó oktató anyagok

Budapesti Tûzoltó Szövetség
-

Képzési / pályázati tapasztalatok és eredményeik bemutatása

EFR Kft
-

Vízi mentés a gyakorlatban - eszközök és módszerek

Fényhíd Kft.
-

Megkülönböztetõ jelzések bemutatása

Bavlis Kft.
-

Újdonság: MSA M1 légzõkészülék

-

Teljes MSA választék bemutatása

Fireg.hu
-

Tûzvédelmi szoftver karbantartóknak - újdonságok és megoldásaik

Fercom System Kft.
-

Korszerû rádiókommunikációs eszközök

Skorpió Kft.
-

Megkülönbözetõ jelzések

Milipol Zrt.
A legújabb technika a légzésvédelemben &ndash; hõ-kamerás Scott légzõk
és a hozzá kapcsolódó kiegészítõk.
BM OKF Tûzmegelõzési Bizottság
-

Tûzmegelõzés - új megoldások: internetes világ és virtuális valóság

CMA LGC Kft.
-

Tûzoltó ajándéktárgyak

Martonvásár ÖTE
Amerikai gépjármûfecskendõ

Forrás, további részletek: MTSZ
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