
 מערכת תרגול 
חילוץ מרכב בוער

 כלי אימון 
 מתקדם עם להבות

בוערות תוצרת 
Haagen חברת

האימון.  תרחישי  על  מלאה  שליטה 
יצירת להבות במקומות שונים ברכב 
הגלגלים  המנוע,  הנוסעים,  תא  כגון 

ועוד, והכל בלחיצת כפתור. 
את  לשנות  המדריך   באפשרות 
ולהרחיב  זמן  בכל  הלהבות   עוצמת 
להריץ  ניתן  השרפה.  גבולות   את 
כך  ידי  ועל  תרחיש  אחר   תרחיש 
שלא  בצורה  המודרכים  את  לאתגר 
יסודות  לימוד  אחר.  באימון   תושג 
לרבות  בטוחה  בצורה   הכיבוי 
גישה  התקפות,  שונות,   טקטיקות 

לאזורים מסוימים ועוד. 

המערכת כוללת:
Hoseline מערכת תרגול

 	 Pilot Control הצתה  מערכת 
 4 עם  חלד  אל  פלדת   עשויה 
השונים  השריפה  לאזורי  בקרים 
להדמיית אש – מנוע, לוח שעונים, 

אזור אחורי וגלגל קדמי.
חלד,	  אל  פלדת  עשוי  נייד   מגש 

מידות – אורך 1950, רוחב 1146, 
גובה 150 מ"מ . כולל צנרת ל- 4 
אזורים להדמיית אש – מנוע, לוח 

שעונים, אזור אחורי וגלגל קדמי.
בין 	  המתאמת  שליטה  עמדת 

גז  את   מווסתת  התרגול,  אביזרי 
אספקת  את  ומחברת  הבערה 
לעצירת  מתג  בשילוב  החשמל, 

.E-Stop חירום
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רכב תרגול לכיבוי אש
לשימוש בשילוב מערכת ה Hoseline. פלדה עמידה בעובי 5 מ"מ לשימוש באזורי הפגיעה הישירים, בגימור 

צבע חסין אש. מידות: אורך: 3870, רוחב: 1750, גובה: 1340 מ"מ.

תוספות אופציונאליות
שדרוג לפלדת אל חלד

ניתן לשדרג את המסגרת והפאנלים של רכב התרגול לפלדת אל חלד. 

מכסה מנוע
מכסה מתרומם כולל מתקן תמיכה , מתאים תרגול כיבוי שרפת מנוע.

שילוב עשן 
אפקט עשן מציאותי בזמן תרחיש האימון. 	 
 	.CFM 0-4000 נראות של
שילוב עשן סביב אזור הרכב. מחולל עשן מובנה בתוך אביזר האימון, עם מגן חום לביצועים אופטימאליים 	 

לטווח ארוך.

שליטה אלחוטית
בערה  מוקדי  להוספת  האזורים,   4 לרבות  האש  הדמיית  במערכות  לשליטה  במיוחד.  עמיד  רחוק   שלט 

 .E-stop ואפקטים נוספים כגון מחולל עשן ואפקט סאונד. אפשרות לעצירת חירום ע"י שימוש במתג ה
 

מערכת קירור
מערכת קירור משולבת מאפשרת הדרכה לפרקי זמן ארוכים תוך מזעור עייפות החומר. המערכת מתאימה 

לשימוש באימוני הצבת אמצעים, תכנון זוויות פריסת צינורות וכד'.

אפקט קול 
אפקט קולי דיגיטלי כולל 8 וריאציות מתוכנתות מראש. באפשרות המדריך להוסיף אפקט קול באמצעות 

ממשק ה USB, כמו כן ניתן לשליטה מרחוק באמצעות המסוף או השלט רחוק. 


