
 SUGÁRCSŐ FELTÉTEK FIX 
KIÁRAMLÁSSAL 

DIFFUSERS WITH FIXED FLOW RATE

 SUGÁRCSŐ FELTÉTEK
ÁLLÍTHATÓ KIÁRAMLÁSSAL 

DIFFUSERS WITH SELECTABLE FLOW RATE

 AUTOMATIKUS 
SZÁBÁLYOZÁSÚ SUGÁRCSÖ 
FELTÉTEK 

DIFFUSERS WITH AUTOREGULATION

 SUGÁRCSŐ FELTÉTEK
SAVÁLLÓ ACÉLBÓL 

DIFFUSERS IN STAINLESS STEEL
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SUGÁRCSŐ FELTÉTEK
DIFFUSERS

STORZ NST GFR DSP BARCELONAMACHINO GOST INSTANTANEOUS

Kötött sugár, támadó sugár és széles szögű szórt sugár. Saválló acélból 
vagy kemémyre eloxált alumínium ötvözetből készülnek. Sugárkép 
változtatása kézi gyűrűvel.
Straight stream, attack spray and wide angle spray. In anodised 
aluminium or stainless steel. Stream selection by head ring.

POKINOR 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER POKINOR 3000

TURBOKADOR 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER TURBOKADOR 3000

AUTOKADOR 5000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER AUTOKADOR 5000

POKATAK 2000-3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER POKATAK 2000-3000

DEBIKADOR 6000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER DEBIKADOR 6000

MAGIKADOR 750 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER MAGIKADOR 750

MAGIKADOR 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER MAGIKADOR 3000

TORNADOMATIC 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER TORNADOMATIC 3000

DEBIKA-INOX 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER DEBIKA-INOX 3000
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Fix 750 L/min sugárcső. Könnyen kezelhető, ultra-kompakt és könnyű.
Diffuser with fixed flow rate 750 lpm. Easy to use, ultra compact, light.

FROGGY
HORDOZHATÓ MONITOR
PORTABLE MONITORS

 Súly : 6 kg / Weight: 6 kg
 Bemenet : 2’’1/2 BSP külső menet / Inlet: male 2’’1/2 BSP
 Vízvezeték Ø : 40 mm / Ø waterway: 40 mm
 Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
 Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
 Elzáró szerelvény : golyóscsap / Valve type: ball-valve
 Mozgatás : kézi karral / Operation: by lever
 Vízszintes elmozdulás : -26°-tól +26° / Horizontal movement: from -26° to +26°

  Vízszintes irányú elmozdítás : gömbcsuklóval / Horizontal adjustment: by ball
 Függőleges elmozdulás : +24°-tól +76° / Vertical movement: from +24° to +76°

 Függőleges irányú elmozdítás : gömbcsuklóval / Vertical adjustment: by ball
 Biztosítás : a lábak rögzítése, kikötés kötéllel, automatikus leállítás

Safety: locking of the legs, anchoring strap, shutoff
 Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES

 Összecsukható lábak : IGEN / Foldable legs: YES
 Opciók : sugárcső tartozékok, bemeneti kapcsok, tároló keret 

Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket

5000 L/min sugárcső. Vízszintes elmozdulás 360°,
függőleges kézi kerékkel állítható, maximális átfolyás 5000 L/mn.

Diffuser 5000 lpm. Horizontal movement 360°,
vertical adjustment by handwheel, maximum flow rate 5000 lpm.

MINOTOR 5000
FIX MONITOR

FIXED MONITORS

Vízvezeték Ø : 100 mm / Ø waterway: 100 mm 
Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16 

Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy 
Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating 

Vízszintes elmozdulás : 360° / Horizontal movement: 360° 
Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handwheel 

Függőleges elmozdulás : +30°-tól +75° / Vertical movement: from +30° to +75° 
Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel 

Biztosítás: függőlegesen +30°-nál reteszelhető, 
vízszintesen kézzel állítható csavarokkal rögzíthető

Safety: vertical adjustment lockable at 30° by handle, horizontal adjustment locking knobs
Opciók : sugárcső tartozékok, bemeneti kapcsok / Options: Outlet equipment, inlet couplings 

Áramló mennyiség 
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Bemenet : 2’’1/2 BSP külső menet / Inlet: male 2’’1/2 BSP 
Vízvezeték Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm 

Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16 
Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy 

Felületkezelés : poliészter bevonat és kemény eloxálás 
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation

Elzáró szerelvény : golyóscsap / Valve type: ball-valve 
Mozgatás : kézi karral / Operation: by lever 

Vízszintes elmozdulás : -22,5°-től + 22,5° / Horizontal movement: from -22,5° to + 22,5° 
Vízszintes elmozdítás az automatikus elmozdítás alatt szeleppel 

Horizontal adjustment of automatic sweeping by valve
Függőleges elmozdulás : +25°-től +85° / Vertical movement: from +25° to +85° 

Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handle 
Biztosítás: elcsúszás ellen, felemelkedés ellen, zárható támasztólábak, 

kikötő kötél, automatikus elzárás
Safety: anti-sliding, anti-knocking, anti-lifting, locking of the legs, anchoring strap, shutoff

Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES 
Összehajtható támasztólábak : IGEN / Foldable legs: YES 

Opciók : bemeneti kapcsok, sugárcső tartozékok, bemeneti gyűjtő 
Options: Inlet coupling, outlet equipment, inlet siamese

Automatikus szabályozású sugárcső 2000 L/min-tól 
4000 L/min-ig. Kevesebb mint 10 Kg, aktíválható 

biztosító berendezés, automatikus elfordítás (svenk).
Diffuser with autoregulated flow rate 2000 lpm. 

Less than 10kg, up to 4000 lpm, safety anti-lifting, 
automatic sweeping.

MONTMIRAIL
HORDOZHATÓ MONITOROK

 PORTABLE MONITORS
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 Vízvezeték Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
 Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
 Anyag : saválló acél / Material: stainless steel
 Vízszintes elmozdulás : 360° / Horizontal movement: 360°
 Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by operating handle
 Függőleges elmozdulás : -60°-tól +80° / Vertical movement: from -60° to +80°
 Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by operating 

handle
 Opciók : sugárcső tartozékok / Options: outlet equipment

3000 L/min sugárcső. Teljesen saválló acélból készült, 
tengerészeti és szabadtéri használatra.
Diffuser 3000 lpm. Entirely made in stainless steel, for 
marine environment and outdoor use.

MERCATOR 3000
FIX MONITOR SAVÁLLÓ ACÉLBÓL 

FIXED MONITORS IN STAINLESS STEEL
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5000 L/min sugárcső. Gyors, nagyteljesítményű hordozható 
monitor, beépítve és hordozhatóan is használható, vízszintes 
elmozdulás 360°.
Diffuser 5000 lpm. Portable monitor with high flow rate, can be 
used as fixed or portable, horizontal movement 360°.

LMP 100
HORDOZHATÓ MONITOROK
PORTABLE MONITORS

 Bemenet : 4’’ BSP külső menet / Inlet: male 4’’ BSP
 Vízvezeték Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
 Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
 Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy

 Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
 Vízszintes elmozdulás : de -153° à +101° / Horizontal movement: from -153° to +101°

 Vízszintes elmozdítás : kézi karral ou poignée / Horizontal adjustment: by handwheel or handle
 Függőleges elmozdulás : de +0° à +85° / Vertical movement: from +0° to +85°

 Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel
  Biztosítás: Függőleges elmozdulás 30°-nál reteszelhető, vízszintes biztosítás kézikerékkel működtethető 

csavarral, rögzíthető támasztólábak és kikötő kötél
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, locking knob for horizontal adjustment, locking of the legs, 

anchoring strap
 Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES

 Összehajtható támasztólábak : IGEN / Foldable legs: YES
 Opciók : bemeneti kapcsok, sugárcső tartozékok, tároló keret

Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket

 Bemenet : 4’’ BSP külső menet / Inlet: male 4’’ BSP
 Vízvezeték Ø : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
 Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
 Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
 Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
 Vízszintes elmozdulás : 360° / Horizontal movement: 360°

 Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handwheel
 Függőleges elmozdulás : +30°-tól +85° / Vertical movement: from +30° to +85°

 Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel
 Biztosítás: vízszintes elmozdulás 30°-nál reteszelhető, rögzíthető támasztólábak, kikötő hurok

Safety: vertical adjustment lockable at 30° by stop, locking of the legs, anchoring strap
 Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES

 Összehajtható támasztólábak : IGEN / Foldable legs: YES
 Opciók : bemeneti kapcsok, sugárcső tartozékok

Options: outlet equipment, inlet couplings

3000 L/min teljesítményű sugárcső. Fixen felszerelhető vagy 
hordozható kivitel. Robosztus kialakítás, manométerrel és 
automatikus öblítő funkcióval.
Diffuser with variable flow rate 3000 lpm. Can be used as fixed 
or portable, robust, integrated pressure gauge, automatic flush.

LMP 80
HORDOZHATÓ MONITOROK
PORTABLE MONITORS

Turbokador 3000 L/min sugárcső. Könnyen kezelhető. Csapokkal rögzíthető. 
Vízszintes elmozdulás 360°. Állványon vagy létrán is használható.

Diffuser Turbokador 3000 lpm. Easy to use, lockable by pin, horizontal 
movement on 360°, can be used on a cradle or on a ladder.

3000 L/min fix kiáramlású sugárcső. Függőleges
elmozdítás kézi karral, behajtható konzol, szállítás kocsin.

Diffuser with fixed flow rate 3000 lpm. Vertical adjustment by 
handwheel, equipped with klap-klap bracket, transport on trolley.

PRIMATOR 3000
HELYHEZKÖTÖTT HAB-VIZ ÁGYÚ

FIXED MONITORS

AZIMUTOR 3000
HELYHEZKÖTÖTT MONITOR

 FIXED MONITORS

Vízvezeték Ø : 100 mm / Ø waterway: 100 mm 
Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16 

Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy 
Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating 

Vízszintes elmozdulás : sur 360° / Horizontal movement: over 360° 
Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handwheel 

Függőleges elmozdulás : de -70°-től +85° / Vertical movement: from -70° to +85° 
Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handle 

Biztosítás: vízszintes elmozdulás csappal, függőleges elmozdulás retesszel rögzíthető 
Safety: vertical adjustment lockable by pin, horizontal adjustment lockable by knob

Opciók : sugárcső feltétek, bemeneti csatlakozók, támasz, rögzítő elem létrához 
Options: outlet equipment, inlet couplings, base, ladder attachment

Vízvezeték Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm 
Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16 

Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy 
Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating 

Vízszintes elmozdulás : 360° / Horizontal movement: over 360° 
Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handle 

Függőleges elmozdulás : de +30° à +80° / Vertical movement: from +30° to +80° 
Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel 

Biztosítás: vizszintes elmozdulás +30°-nál csappal rögzíthető, 
vízszintes és függőleges elmozdulás reteszekkel biztosítható.

Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin,
vertical and horizontal adjustment locking knobs
Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES 

Opciók : sugárcső feltétek, beneti kapcsok 
Options: outlet equipment, inlet couplings


