
VISOKOTLAČNI GASILNI SISTEM  

VARIO 9/13 CARBON
Ultralahek prenosen gasilni sistem nove generacije



VISOKOTLAČNI GASILNI SISTEM  
VARIO 9/13 CARBON
Nova generacija inovativnih visokotlačnih gasilnih sistemov za gašenje požarov s peno 
združuje 3 načine gašenja v eni napravi – gašenje s tekočo peno (HiPRESS), oprijemljivo 
peno (HiCAFS) in peno v razpršenem curku.

NAJLAŽJI VISOKOTLAČNI GASILNI SISTEM
HNE Vario 9/13 Carbon je najučinkovitejši in vsestranski prenosni sistem za gašenje malih in srednje velikih požarov 
tipov A, B in F. Natančno zasnovana oblika omogoča enostavno uporabo, polnjenje in vzdrževanje. Operativni sistem 
Vario 9 Carbon tehta manj kot 20kg, kar zagotavlja boljšo okretnost in manj napora pri uporabi.
 
IZJEMNA ZMOGLJIVOST ZA GAŠENJA Z VELIKE RAZDALJE
Izjemna tehnologija mešanja zraka in tekočine pod visokim tlakom (38 bar), omogoča gašenje zahtevnih požarov. Sistem 
vzdržuje visok delovni tlak skozi celoten postopek gašenja, kar zagotavlja največjo učinkovitost gašenja. Velik domet 
omogoča natančno gašenje požara iz varne razdalje več kot 20 m.    
 
ZA GAŠENJE VSEH VRST POŽAROV
Zaradi lahke konstrukcije, karbonskih tlačnih posod in prilagodljivega nahrbtnika, je zagotovo prva izbira gasilcev v 
napadalnem vozilu. Prav tako je sistem odličen za industrijska podjetja in večja skladišča, saj presega najvišjo možno 
oceno zmogljivejših klasičnih gasilnih aparatov. 

HiPRESS

Kombinacija stalnega visokega tlaka 
in optimizirana tehnologija mešanja 
zraka ustvarja močen curek homogene 
tekoče pene. Velik domet curka po- 
veča učinkovitost gašenja, medtem 
ko tekoča pena v trenutku prodre v 
najmanjše reže. 
 

HiCAFS

Kombinacija stalnega visokega tlaka in 
mešanje zraka ustvarja močen curek 
oprijemljive pene z veliko obstojnostjo 
na navpičnih in podstropnih površinah. 
Pena se v trenutku oprime površine 
in s tem prepreči ponovni vžig ter 
uhajanje dima.  
 

SPRAY

Razpršen curek znatno zmanjša po- 
rabo gasilnega sredstva. Uporablja se 
za preventivno vlaženje in odstranje-
vanje malih plamenov ter tlečih središč. 
Kombinacija razpršenega curka in 
vode omogoča gašenje  gorečih olj 
in maščob.

MULTIFUNKCIJSKA VARIO PIŠTOLA 
 ∙  Vrtljiva dvojna cev za preklop med strnjenim in razpršenim 

curkom, kar poveča možnosti taktičnega prilagajanja za 
vse vrste požarov 

∙  Nastavljiv dovod zraka pri strnjenem curku za kompaktno 
peno 

∙ Varnostni zatič pred nenadzorovano sprožitvijo 

∙  Brezstopenjsko uravnavanje dometa in pretoka za večjo 
učinkovitost oziroma daljšo uporabo pri manjšem ognju 

 
 

Gasilna sposobnost
Vario 9 Carbon: 55 + 13 A, 233B
Vario 13 Carbon: 2x55 A, IV B



Robusten sistem za gašenje s peno je na voljo v stoječi izvedbi ali z nahrbtnikom. Priročen poklopni ročaj omogoča lažje 
rokovanje in prenašanje. Reducirni ventil z manometrom zmanjša tlak iz tlačne posode na delovni tlak sistema. Sistem 
je opremljen z eno tlačno posodo s stisnjenim zrakom 2 L/300 bar. Za podaljšanje časa delovanja sistema ali v primeru 
istočasne uporabe dihalnega aparata med intervencijo, omogoča namestitev dodatne tlačne posode. 

 
Sistem HNE Vario 9/13 Carbon je enostaven za uporabo. Uporabniki lahko napolnijo sistem brez delovnega orodja 
kar med samo intervencijo. Zaradi svoje visoke učinkovitosti je primeren za vse vrste penila, tudi biološko razgradljiva 
penila brez dodanega fluora. 
 
Prvovrstno zasnovan in kakovostno izdelan sistem HNE Vario 9/13 Carbon prenese najtežje delovne pogoje in obreme- 
nitve. Z rednim vzdrževanjem mu lahko zagotovimo najmanj 10-letno življenjsko dobo. Omogoča preprosto vzdrževanje, 
je lahek in priročen.

SPECIFIKACIJE VARIO 9 VARIO 13

Kapaciteta 9 L 13 L

Tlačna posoda zrak, 2L / 300 bar, karbonska

Delovni tlak 38 bar, stalni

Domet do 21 m domet (SPRAY) 6 m

Čas polnega delovanja (HiPRESS) cca. 18 s cca. 26 s

Čas polnega delovanja (HiCAFS) cca. 30 s cca. 42 s

Pretok (HiPRESS) cca. 0,5 L/s

Pretok (HiCAFS) cca. 0,3 L/s 

Ocena 55+13 A, 233 B 2x55 A, IV B

Temperaturno območje od -25° do +60°

Oddaljenost od  
električne napeljave min. 2 m / max. 1.000 V

Teža (napolnjen) 19,8 kg 25,5 kg

Višina 670 mm

Premer osrednje posode 180 mm 210 mm

Certifikat CE, SQ 62/17 CE, SQ 289/1
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Podjetje z dolgoletno tradicijo na slovenskem 
tržišču, specializirano za prodajo in servis opreme 
s področja zaščite in reševanja. Zastopamo 
blagovno znamko Ziegler z gasilskimi vozili najviš-
je kakovosti in številne druge. Pri nas dobite vse 
vrste črpalk, visokotlačne gasilnike, prezračevalni-
ke, elektro agregate, termo kamere, gasilske cevi 
in drugo osebno zaščitno ter reševalno opremo.


