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HNE VARIO 50 
MOBILNI VISOKOTLAČNI GASILNI SISTEM ZA POŽARE A, B in F, 
ZA GAŠENJE S PENO  

Mobilni sistem za gašenje s peno se uporablja v industriji, v skladiščih, na bencinskih črpalkah, 
v bolnišnicah, hotelih, trgovinah, kulturno-prireditvenih prostorih, na letališčih, v pristaniščih, 
oziroma povsod, kjer je zahtevana visoka požarna varnost. Primeren je za gašenje požarov 
trdih snovi (razred A), vnetljivih tekočin (razred B) in jedilnih olj ter maščob (razred F). 

GAŠENJE S PENO
Pena je sestavljena iz mešanice vode, penilnega sredstva in zraka. Razmerje teh treh sestavin se prilagaja glede na 
uporabo. Toplotno obstojna pena se kot preproga poleže na goreče snovi in jih pogasi. Pena preprečuje dotok kisika 
do ognja in zatira razvoj toksičnih požarnih plinov. Kemijska reakcija izgorevanja tako ne more napredovati in ogenj se 
zaduši. Lahko se uporablja za gašenje naprav pod električno napetostjo (do 1000 V na razdalji 4 metrov).

VISOKA UČINKOVITOST
Prednost sistemov za gašenje s peno je njihova visoka učinkovitost, saj pena preprečuje ponovni vžig in za sabo pusti 
le malo ostankov gasilnega sredstva v primerjavi z drugimi gasilnimi sredstvi. 

INOVATIVNA ZASNOVA SISTEMA HNE VARIO 50
Mobilni sistem HNE VARIO 50 je opremljen s tlačno posodo (6,8 litra), regulatorjem tlaka z varnostnim ventilom in 
manometrom. 10 metrska prožna, toplotno odporna cev, omogoča gašenje širokega področja, medtem ko delovanje 
pod visokim tlakom omogoča učinkovito gašenje z velike razdalje do 18 metrov. Trdno nosilno ogrodje omogoča eno- 
stavno vodljivost po razgibanem terenu in po stopnicah. Zaklepanje sprednjih koles zagotavlja varno uporabo na naklonu, 
zložljiv ročaj pa prihrani prostor pri skladiščenju naprave.

Mobilni sistem VARIO 50 omogoča enostavno vzdrževanje in polnjenje brez orodja. Primeren je za uporabo vseh vrst 
penilnih sredstev, tudi biološko razgradljivih. 

MULTIFUNKCIJSKA VARIO PIŠTOLA 
Z vrtljivo dvojno cevjo za preklop med strnjenim in razpršenim curkom, kar poveča možnosti taktičnega prilaga-
janja za vse vrste požarov. Ima nastavljiv dovod zraka pri strnjenem curku za kompaktno peno in varnostni zatič 
pred nenadzorovano sprožitvijo. Omogoča brezstopenjsko uravnavanje dometa in pretoka za večjo učinkovitost 
oziroma daljšo uporabo pri manjšem ognju.

HNE VARIO SISTEM ZA NAJBOLJŠO PENO V VSAKI SITUACIJI

HiPRESS

Kombinacija stalnega visokega tlaka 
in optimizirana tehnologija mešanja 
zraka ustvarja močen curek homogene 
tekoče pene. Velik domet curka pov-
eča 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 porabo 
gasilnega sredstva. Uporablja se za 
preventivno vlaženje in odstranjevanje 
malih plamenov ter tlečih središč. 
Kombinacija razpršenega curka in 
vode omogoča gašenje  gorečih olj 
in maščob.



SPECIFIKACIJE VARIO 50

Gasilna sposobnost A IV B

Polnilna kapaciteta 50 L

Jeklenka stisnjen zrak 6,8 L / 300 bar

Delovni tlak 34 bar

Trajanje (max. pretok) cca. 86 s / spray 270 s 

Domet do 18 m / spray cca. 8 m

Temperaturno območje 5 do 60°C

Razdalja od el. napeljave 4m / max. 1.000V

Teža (prazen/poln) 56 / 106 kg

Dimenzije (d x š x v) 700 x 860 x 790 mm

• Domet do 18 metrov, trajanje gašenja do 86 s
• Nosilno ogrodje z velikimi kolesi
• Vozen po vseh podlagah
•  Kolesne zavore za varno uporabo   

na neravnem terenu
• Višinsko nastavljiv
•  10 m cev za široko območje gašenja, opcija 15 m
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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.


