
WYSOKOCIŚNIENIOWA PRĄDOWNICA MGŁOWA 
NEPIRO Ergo  

 

 



Wysokoci śieniowa pr ądownica mgłowa  

Szczególnie podczas działań wewnątrz 
obiektów, bardzo waŜną kwestią jest 
całkowite zaufanie straŜaków – 
ratowników do posiadanego 
wyposaŜenia. Wysokociśnieniowa 
prądownica mgłowa Nepiro ergo 
ustanawia nowe standardy 
efektywności, bezpieczeństwa działania 
i ergonomicznej konstrukcji. 

Optymalne działania ga śnicze  
Połączenie technologii wysokociśnieniowej i 
dyszy o-stream znacznie ułatwiło rozdrobnienie 
strumienia gaśniczego. Krople wody o małej 
objętości (duŜa powierzchnia właściwa) 
całkowicie odparowują, co z kolei zabiera ze 
środowiska poŜaru maksymalnie duŜą ilość 
energii. W praktyce rezultatem jest optymalny 
efekt gaśniczy zastosowanego środka. 

  

 

Kształt strumienia moŜe być błyskawicznie 
regulowany według potrzeb / wymagań akcji   
poprzez łatwy obrót regulatora. Pomiędzy 
ustawieniem strumienia zwartego a tarczą wodną 
(parasolem ochronnym) jest zaledwie 900, co 
oznacza, Ŝe całkowity zakres regulacji moŜe 
odbywać się bez odrywania ręki od prądownicy. 

 

  

 

 

1) prąd zwarty 
2) strumień rozproszony wąski 300 
3) strumień rozproszony szeroki 600 
4) tarcza wodna dla ochrony / osłony własnej prądownika 

 



Dla większej efektywno ści, bezpiecze ństwa i ergonomii 
prowadzonych działa ń gaśniczych  

Bezpiecze ństwo działania  
Anodowany, aluminiowy korpus, 
wzmocniony aluminiowy pyszczek 
prądownicy i specjalne tłoki zaworu ze 
stali nierdzewnej, czynią prądownicę 
Nepiro trwałą i solidną a przy tym bardzo 
lekką. Specjalna obudowa z materiału 
syntetycznego (PUR) zapewnia ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Ustawienie przepłukiwania dyszy i 
specjalna konstrukcja zaworu pozwala na 
wypłukiwanie zanieczyszczeń o średnicy 
do 5mm, nawet podczas akcji. Dzięki 
temu prądownica jest odporna na 
zapchanie.

 

Kształt zaworu został zoptymalizowany 
dzięki uŜyciu komputerowych obliczeń 
hydrodynamicznych, podczas gdy 
smarowanie olejowe zapewnia łagodne 
zamykanie i zabezpiecza przed 
uderzeniami hydraulicznymi na węŜu, 
zwijadle i pompie. 

Ergonomiczna konstrukcja  
Specjalna konstrukcji prądownicy przenosi 
siłę reakcji bezpośrednio na „tylną rękę”. 
„Przednia ręka” jest wolna i moŜe kierować 
bądź regulować strumień gaśniczy. Woda 
moŜe być podawana pulsacyjnie – w 
postaci „strzałów” bądź w trybie ciągłym 
(przy uŜyciu samoblokującego spustu). W 
przypadku długotrwałych akcji duŜy obszar 
wsparcia pozwala na komfortowe podparcie 
prądownicy NEPIRO na ciele prądownika. 
 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Dane Techniczne  
Wydajność     Wersja wysokociśnieiowa 0-200 l/min przy 40 bar 
     Wersja normalnociśnieniowa 0-180 /min przy 10 bar 
Rodzaj strumienia   Dysza o-stream z płynną regulacją i okrągłym uchwytem dla: 
     Strumień zwarty 
     Strumień rozproszony (wąski) 300 
     Strumień rozproszony (szeroki) 600 
     Tarcza wodna (parasol ochrony) 1200 
     Przepłukiwanie ze spręŜynowym powrotem 
Zasięg strumienia gaśniczego  do 30m przy strumieniu zwartym 
Zawór     samoblokujący zawór ze smarowaniem olejowym 
     i wytrzymałym / trwałym tłokiem ze stali nierdzewnej 
Obudowa / korpus   Lane aluminium z powłoką z materiału syntetycznego (PUR),  
     DuŜy obszar wsparcia w celu podparcia prądownicy na ciele, 
     Uchwyt zabezpieczający przed przypadkowym wciśnięciem spustu prądownicy 
Zasilanie / podłączenie   ŁoŜysko kulowe montowane obrotowo połączone z nasadą zewnętrzną G ¾”  
Wymiary [D x S X W]   włącznie z mosięŜną nasadą STORZ 38, ok. 540 x 80 x 350 mm 
Waga     włącznie z mosięŜną nasadą STORZ 38, ok. 3,1 kg 
 
Wersje 
063783-001     Prądownica wysokociśnieniowa NEPIRO ERGO z nasadą STORZ 38 
063783-101     Prądownica normalnociśnieniowa NEPIRO ERGO z nasadą STORZ C 
 
522890-001     Nasadka pianowa dla prądownicy Nepiro Ergo 
 
521504-001     Uchwyt mocujący prądownicę Nepiro Ergo 
052516-003     Rzep (pas) do mocowania sądownicy Nepiro Ergo 
525863-001     Uchwyt mocujący nasadkę pianową 
 
  

Piana ga śnicza doskonałej jako ści  
Osłona ochronna prądownicy moŜe być 
odłączona, a na jej miejsce moŜna 
zamontować opcjonalną nasadkę pianową. 
Owalne otwory i płytki napowietrzające, 
zapewniają doskonałą stabilność piany        
i dobry współczynnik mieszania. 

Mocowanie  
Specjalnie zaprojektowany uchwyt dla 
NEPIRO ERGO zapewnia bezpieczne 
mocowanie prądownicy podczas transportu 
w samochodzie. 

Tekst i ilustracje nie są wiąŜące. Zdjęcia mogą 
ukazywać opcjonalne wyposaŜenie dostępne tylko za 
dodatkową opłatą. ROSENBAUER zastrzega prawo do 
modyfikacji specyfikacji technicznej i wymiarów 
podanych powyŜej bez uprzedniego powiadomienia. 
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05-092 Łomianki, 
tel./fax. (022) 751-68-95,  tel. (022) 751-6896, 751-65-58,     
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