
SYSTEM W PEŁNI ZINTEGROWANY
INNOWACYJNE ZALETY

NAJMOCNIEJSZY SYSTEM DO BUDOWANIA PODSTAW
WSZECHTRONNE ROZWIĄZANIE DLA RATOWNICTWA

MODUŁOWY SYSTEM
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Mono-, Bi-, i Trójnożne Systemy Do Budowania Podstaw firmy RESQTEC to całkowicie zintegrowane rozwiązania służące do prac przy dużych kątach nachylenia, wykopach 

oraz przy elewacji. Zaprojektowane z myślą o ratownikach medycznych, morskich i straży pożarnej. System wspierany jest przez zespół podpór stabilizacyjnych ProFix Max, 

zwycięzcę nagrody reddot design. Dzięki temu możliwa jest praca przy maksymalnym udźwigu. To najbardziej wydajny modułowy system do budowania podstaw na świecie.
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Mono-, Bi-, i Trójnożne Systemy Do Budowania Podstaw to rozwiązania 
zaprojektowane do bardzo wymagających działań jak praca przy dużych 
kątach nachylenia, wykopach oraz przy elewacji.  

System Do Budowania Podstaw uzupełnia każdy zestaw narzędzi ratowniczych 
i jest komplementarny z w pełni zintegrowanym asortymentem RESQTEC.
Zintegrowanie narzędzi ratowniczych oznacza, że mogą być wykorzystywane 
do wielu innych zastosowań ratowniczych, co wyklucza potrzebę stosowania 
różnych narzędzi do różnych zastosowań. Podpory stabilizacyjne ProFix Max 
jak i wszystkie inne narzędzia używane w Systemie Do Budowania Podstaw, 
mogą być stosowane do innych (ciężkich) akcji ratunkowych lub drogowych. 
Stwarza to znaczną przewagę Systemu Do Budowania Podstaw RESQTEC: 
zintegrowane narzędzia budujące Mono-, Bi- i Trójnogi oszczędzają koszty i 
dużo cennego miejsca w samochodzie ekipy ratunkowej.
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System do Budowania Podstaw posiada pewne unikalne cechy, które jeszcze 
bardziej zwiększają bezpieczeństwo i łatwość użycia narzędzi. Monopod 

posiada wbudowany Most Bezpieczeństwa: mały pasek zabezpieczający, 
który zapobiega wyślizgnięciu się liny do tyłu 
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Przy zastosowaniu dłuższych przedłużek w podporach ProFix Max, system 
RESQTEC pozwala na udźwig większych ładunków dzięki wykorzystaniu 
stopów wysokiej klasy. Maksymalny udźwig podpór ProFix Max daje Syste-
mowi Do Budowania Podstaw niesamowitą ładowność 10 ton.  

To, wraz z maksymalną siłą podnoszenia do 4,4 ton, zapewnia wszystko, cze-
go potrzeba w operacji przy dużych kątach nachylenia, podnoszenia ciężkich 
obiektów, ofiar czy nawet zwierząt.  
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Kompatybilność, udźwig oraz bezpieczna i łatwa obsługa powodują, że Sys-
tem Do Budowania Podstaw RESQTEC jest najlepszym rozwiązaniem dla 
każdej możliwej operacji przy dużym kącie nachylenia, przy wykopach oraz 
pracach elewacyjnych. 

   MONOPOD BIPOD TRIPOD–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 225 x 112 x 116 mm 377 x 260 x 136 mm 300 x 300 x 131 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Waga operacyjna 2.6 kg 10.3 kg 10.1 kg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Całkowity udźwig 0.8 ton 4 ton 10  ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Udźwig podnoszenia (centrum) - - 2 ton (center)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Udźwig podnoszenia 0.8 ton 4 ton 4.4 ton (2 ton + 3x 0.8 ton)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
En 795-Typ B Zgodny Zgodny Zgodny Zgodny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
en 16415-Typ B Zgodny Zgodny Zgodny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   GŁOWICA MONOPOD GŁOWICA BIPOD  GŁOWICA TRIPOD MULTI SWIVEL TALERZ POWER PLATE ZŁĄCZE DO TALERZA  ŁAŃCUCHY I HAKI Z 
    ZŁĄCZE C/W RAKER RAIL ZŁĄCZE C/W RAKER RAIL   POWER PLATE MOŻLIWOŚCIĄ SKRACANIA 4M–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zestaw Monopod • - - •	 •	 •	 -
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zestaw Bipod - • - •	•	 •	•	 •	•	 •
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zestaw Tripod - - •	 •	•	•	 •	•	•	 •	•	•	 •	•	•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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