
SZYBKOŚĆ
STABILNY TRÓJKĄT

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ
PROSTOTA

MODUŁOWOŚĆ

ZESTAW SZYBKIEJ STABILIZACJI
1 PODPORA STABILIZACYJNA, 2 PASY SZYBKIEGO RATOWANIA I TYLKO POCIAGNĄĆ!



Połączenie pasa szybkiego ratowania i podpory stabilizacyjnej ProFix Max 
sprawia, że jest to najszybsza, najbezpieczniejsza i najbardziej wszechstronna 
metoda stabilizacji pojazdu.

SZYBKOŚĆ
_______________________________________________

Dzięki połączeniu podpory stabilizacyjnej ProFix Max i pasa szybkiego rato-
wania, ustawienie struktury i jej eksploatacja jest szybkie i łatwe. Z 
automatyc-znym systemem blokującym łatwo zabezpieczyć każdy cm w 
sposób bardzo szybki. System szybkiego startu oznacza mniej ruchów 
manipulacyjnych w celu opanowania sytuacji, wystarczy pociągnąć za 
pasek, a zablokuje się on automatycznie.

STABILNY TRÓJKĄT
_______________________________________________

Zestaw szybkiej stabilizacji tworzy najbardziej stabilne rozwiązanie dzięki 
wykonaniu stabilnego trójkąta. Wystarczą 1 podpora stabilizacyjna, 2 pasy 
szybkiego ratowania i zaledwie kilka ruchów, aby ustawić szybki i stabilny 
zestaw.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ
_______________________________________________

Zestaw przeznaczony jest do stabilizacji każdego pojazdu. Wytrzymałość 
podpory Pro ix Max 15 ton i pasa szybkiego ratowania 2.5 ton pozwalają 
użyć tylko jednego zestawu do różnych scenariuszy.

PROSTOTA 
_______________________________________________

Wszystkie elementy są wstępnie zmontowane w torbie transportowej. Wys-
tarczy umieścić torbę w prawidłowej pozycji, podeprzeć obiekt podporą 
stabilizacyjną, dołączyć pas i pociągnąć. Gotowe!

Odblaski na torbie wskazują prawidłową pozycję jej umieszczenia, zaś 2 
różne rozmiary haków są wstępnie zamontowane do zestawu, co daje szybką 
możliwość wyboru rozwiązania.

MODUŁOWOŚĆ
_______________________________________________

Wszystkie produkty zamontowane w zestawie można stosować oddzielnie lub 
w połączeniu z innymi produktami Resqtec. Dzięki temu jest to najbardziej 
modułowy system dostępny na rynku.

Zestaw szybkiej stabilizacji składa się z:
 1 x głowica Rhino 
 1 x stopka obrotowa
 2 x pas szybkiego ratowania
 2 x zestaw haków
 1 x torba transportowa
 1 x podpora stabilizacyjna PXM 880
 1 x przedłużka EX-300
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SPECYFIKACJA PRODUKTU
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Wymiary torby transportowej 1480 x 300 x 170 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Waga całego zestawu 30 kg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZESTAW SZYBKIEJ 
STABILIZACJI
1 PODPORA STABILIZACYJNA, 2 PASY SZYBKIEGO 
RATOWANIA I TYLKO POCIAGNĄĆ!
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