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MFC International je proizvajalec napihljive opreme za reševanje s proizvodnjo v 
Tonypandy – Wales. Našo opremo uporabljajo gasilske brigade, gorske reševalne 
službe, policija, poklicne enote za revanje iz deročih voda, vojaške in humanitarne 
organizacije za podporo na mednarodni ravni. Izdelki podjetja MFC International 
odražajo ugled za kakovost, trajnost in uspešnost. 

Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1959 v Naval Colliery v Tonypandyju in je v takratnem času 
začelo z izdelavo rešilnih jopičev in reševalnih splavov za komercialna pristanišča Royal Navy 
(kraljeve mornarice) v južnem Walesu. Z leti rasti in preoblikovanja tržišča pozornost izdelave 
usmerila v oblikovanje in izdelavo specialnih napihljivih izdelkov za obrambno in reševanje. 

MFC Survival je tako hitro postal spoštovano ime na področju tehničnih napihljivih izdelkov in 
se ponaša z zgodovino inovacij saj je bilo podjetje MFC prvo podjetje na svetu, ki je izumilo 
napihljive blazine za dvigovanje težkih bremen in prvo pri izdelavi letalskih blazin in našihljivih 
šotorov. 

Takarat MFC Survival je Julija 2013 postalo del skupine podjeta Respirex International, katero 
podjetje predstavlja svetovni sloves pri izdelavi, servisiranju in podpori visoko zmogljivih kemičnih 
zaščitnih oblačil in opreme.

S priključitvijo je MFC Survival postal del skupine Respirex, in s tem je bil ponovno vzpostavljen 
poudarek na razvoju novih izdelkov, vključno z RC4000 Rescue Craft, Recovery Board, 
Evacuation Raft in vrsto dekontaminacijskih prozivodov. V veliki meri pa je bil čas posvečen 
razvoju napšihljivih šotorov, visokotlačnih blazin s konvencionalnim dvigom in visokotlačnih 
blazin s ploskim dvigom. 

Podjetje je z razvojem vedno vlagalo v nova orodja in opremo, kot na primer: vulkanizacijske 

stiskalnice za izdelavo visokotlačnih dvigovalnih blazin, ter tlačne komore za izdelavo izdelkov 
sanacij cevovovdov. Podjetje se ponaša z uspehom; vse narejeno pod eno streho. Da bi 
pokazali širitev naše palete izdelkov, smo v poletju 2017 spremenili ime podjetja iz MFC Survival 
na MFC International. 

O NAS
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RESCUE SLED

Rescue Sled serije RS so reševalna plovila za poplavno vodo, priobalna reševanja in 
divje vode. Rescue sled je na voljo v sedmih standardnih velikostih 3, 5, 6, 10 in 15. 
Velikosti 3, 5 in 6 so idealne za hiter dostop do vode v ozkih območij. 

Velikosti 10 in 15 imajo večjo površino in s tem tudi nosilnost, zato so primernejša za 
situacije v primeru evakuacije v sili večjega števila ponesrečencev. RS10T & RS15T  
so opremljeni z elementom za pritrditev izven krmnega motorja. 

•  Lahka in lahko prenosljiva, 

•  enostavena za manevriranje,

•  izjemno stabilna,

•  lahko se uporabljajo v plitkih vodah,

•  odprt zadnji del omogoča lažje reševanje  
iz vode,

•  lahek dostop z invalidnim vozičkom,

•  trpežna in odporna,

•  hitro napihljiva in izpihljiva, 

•  brez težav se uporabljajo v območje za  
surfing - reševanje na morju, 

•  odprt zadnji del za lažji dostop, 

•  minimalni stroški usposabljanja, servisiranja  
in vzdrževanja,

•  posamezniki lahko sedijo na tleh, obkroženi  
z napihnjenimi stranicami, ki ponujajo udobno 

in pomirjujoče reševalno okolje.
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RS3 RS5 RS6 RS10 RS15 RS10T RS15T

Število oseb 3 5 6 10 15 10 14

Zunanja dolžina 
(cm)

256 331 397 400 500 400 500

Zunanja širina 
(cm)

117 117 117 190 231 201 217

Zunanaja višina 
(cm)

40 40 40 56 77 71 71

Max.  
obremenitev (kg)

240 400 480 800 1200 800 1120

Delovni tlak (bar) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Količina  
potrebnega  

zraka (ltr)

530 670 710 2000 3800 2900 3500

Velikost  

pakiranja (cm)

88x35x30 88x35x30 88x35x30 88x55x35 90x70x52 140x50x35 165x55x35

Teža (kg) 17 19.5 20.5 35 50 53 60

Priporočeni 
regulator

8 Bar 8 Bar 8 Bar 8 Bar 8 Bar 8 Bar 8 Bar

TEHNIČNI PODATKI

RESCUE SLED
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Lahka in enostavna za prevoz, široka paleta napihljivih plovil zagotavlja prilagodljivo 
operativno platformo, ki jo je kadarkoli mogoče hitro uporabiti kadar je potrebn prevoz 
velikega števila ljudi ali opreme na poplavljenem območju. 

•  Primeren za uporabo z 2 ali 4 taktnim zunanjimi 
motorjem do 30hp (maksimalna teža 65kg),

•  enostavno upravljanje omogoča manj truda 
posadke,

•  majhna dimenzija pakiranja. Z manjšim 
kombijem lahko transportiramo oprema, 

čoln, motor in posadko, zato prikolica ali 
polpriklopnik nista potrebna, 

•  hitra postavitev in pakiranje (v manj kot 5 

minutah),

•  opremljen z elementom za vleko in točkami za 
pritrditev. Dodatna vlečna mesta so nameščena 
na zadnjem delu čolna kamor se pritrdi 
izvenkrmni motor, 

•  velika uporabna površina krova omogoča da je 
na krovu do 14 oseb ali eno tono opreme, ki jo 
je potrebno prevažati (MFC5000),

•  udobna napihljivost krova (napihljivo dno) 

zmanjšuje utrujenost posadke v primerjavi  
s podobnimi proizvodi s trdimi krovi,

•  ravnina na sprednjem deluinapihljivih stranic 

omogoča lažje premikanje po krovu in večji 
uporabni notranji prostor,

•  balastne komore na vsaki izmed kobilic/ 

pomagajo povečati bočno stabilnost pri nizki 
hitrosti v mirnih vodah in delujejo kot protiutež 
pri reševanju na eni zmed napihljivih stranic,

•  plove le v 10 cm vode brez vgrajenega motorja, 
in ga lahko v plitvi vodi manevrirajo osebe, ki 

hodijo ob njem,

•  primerno za uporabo v plitvih vodah> 40 cm 
globoko (odvisno od zunanjega motorja), 

•  dizajn dvojne kobilice nudistabilnost, odlično 
manevriranje in zmanjšuje potencialne 
poškodbe, 

•  minimalni stroški usposabljanja, servisiranja in 
vzdrževanja.

MULTIFUNCTION CRAFT – NANPIHLJIVI ČOLNI
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MFC4000 MFC4500 MFC5000

Število oseb 10 12 14

Dolžina (cm) 400 450 500

Širina (cm) 200 217 217

Višina (cm) 80 80 80

Zmogljivost (kg) 800 960 1050

Delovni tlak - tube (bar) 0,2 0,2 0,2

Delovni tlak - tla (bar) 0,4 0,4 0,4

Količina potrebnega zraka (ltr) 2900 3300 3500

Velikost pakiranja (cm) 140x50x35 165x55x35 165x55x35

Teža (kg) 52 58 65

Priporočeni regulator 8 Bar 8 Bar 8 Bar

TEHNIČNI PODATKI

MULTIFUNCTION CRAFT – NANPIHLJIVI ČOLNI
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Airtrack je napihljiv reševalni most za dostop do žrtev med reševanjem na blatu, ledu 
in nestabilnem terenu ter pri reševanju iz vode. Reševalni napihljivi most je na voljo v 
različnih dolžinah, ki jih je mogoče med seboj povezati z vseh strani. 

•  Lahka in lahko prenosljiva 

•  dve napihljivi ‘’nogi’’ skozi celotno dolžino na 
spodnji strani mustu povečajo stabilnost v  
vodi in zmanjšajo trenje med uporabo na blatu,

•  nedrseča zgornja površina,

•  močan in trpežen in omogoča življensko dobo 
daljso od 10 let,

•  posebna struktura materiala za pohodno 

površino omogoča stabilno hojo,

•  odsevni trakovi so nameščeni za nočno 
prepoznavnost in vidnost,

•  vsak most je opremljen s hitrimi karabini za 

medsebojno združitev,

•  airtracks lahko priključite tudi vstran, da 
ustvarite reševalni splav,

•  lahko se uporablja kot začasni ponton, reševalni 
splav, platforma ali dostopna pot,

•  opremljena z močnimi sidrišči, 

•  zložljivi žepi so nameščeni na koncu mostu, 
kamor lahko shranite reševalno vrv in ostalo 
manjšo opremo,

•  vlečna mesta so nameščena na obeh straneh 
mostu,

•  minimalni stroški usposabljanja, servisiranja in 
vzdrževanja.

AIRTRACK – NAPIHLJIVI MOST
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2M 3M 4M 5M 10M

Dolžina (cm) 200 300 400 500 1000

Širina (cm) 137 137 137 137 137

Višina (cm) 25 25 25 25 25

Max. zmogljivost (kg) 200 300 400 500 1000

Količina potrebnega  
zraka (ltr)

640 960 1280 1600 3200

Delovni tlak (bar) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Velikost pakiranja (cm) 82x48x24 87x48x28 87x48x32 87x48x35 89x73x50

Teža (kg) 12 17 22 28 55

Priporočeni regulator 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

TEHNIČNI PODATKI

AIRTRACK – NAPIHLJIVI MOST
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MFC International z napihljivimi reševalnimi šotori ponuja hitro namestitveno zatočišče 
za hiter odziv pri reševanju in izrednih razmerah. Zaradi zasnove so napihljivi šotori lažji 
in bolj kompaktni, zato ga je lažje prenašati. Napihljivi šotori so na voljo v materialu ki je 
ognjeodporen.

Ker so šotori popolnoma napihljivi, lahko le ta spremenimo vzavetišča v le nekaj 
minutah. Brez mehanskega okvira so šotori lahki za prevoz in kompaktni za 
shranjevanje. Vsi šotori so opremljeni s snemljivimi stranicami in nastavljivimi vhodom 
na sprednji in zadnji strani, kar zagotavlja vsestransko rešitev, ki omogoča, da se po 
potrebi povežejo dve ali več šotorov. Šotori se lahko zasidrajo na trdem ali mehkem 
terenu, vrvi pa so predvidene za uporabo v slabem vremenu (veter).

Oborožene sile, službe za ukrepanje v nujnih primerih in humanitarne organizacije po 
vsem svetu uporabljajo šotore za aplikacije, kot so bolnišnice, poveljniška središča, 
ohranjanje območja kriminala, območja shranjevanja in zatočišča za vzdrževanje vozil.

MFC International šotori so opremljeni s široko paleto standardne opreme, skupaj z 
veliko izbiro dodatkov, kot so ogrevanje, razsvetljava in odstranljiva tla.

•  Prenosne bolnišnice,

•  poveljniški centri,

•  ohranjanje scene kriminala,

•  skladiščna območja

•  vzdrževanje vozil.

NAPIHLJIVI ŠOTORI
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9 12 16 20 25 30 36 51

Dolžina (cm) 300 400 400 500 500 600 600 850

Int. dolžina (cm) 300 400 400 500 500 600 600 850

Širina (cm) 310 310 400 400 500 500 595 595

Int. širina (cm) 263 263 353 353 453 453 534 534

Višina (cm) 263 263 280 280 290 290 308 308

Int. višina (cm) 238 238 254 254 265 265 275 275

Int. površina (m²) 7,9 10,6 14,12 17,65 22,65 27,2 32,04 45,39

Količina  
potrebnega zraka 

(ltr)

1300 1850 2600 2900 3050 3700 5900 8100

Teža (kg) 36 45 58 68 78 88 105 125

Velikost pakiranja 

(cm)

120x66x41 120x66x41 130x66x50 130x66x50 140x80x66 140x80x66 140x80x60 160x80x66

FR Specs: BS7837 / FAR25,853A / 30CFR87.27

TEHNIČNI PODATKI

NAPIHLJIVI ŠOTORI
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Lahka in hitra za namestitev enojna dekontaminacijska enota omogoča hiter odziv. 
Popolnoma napihljive dekontaminacijske enote postavimo v nekaj minutah. Brez 
mehanskega okvira so dekontaminacijdske enote lahke za prevoz in kompaktne za 
shranjevanje. Dekontaminacijske enote so na voljo v dveh različicah, z rokavicami ali 
brez rokavic.

Enojna dekontaminacjijska 
enota brez rokavic

Enojna dekontaminacijska 
enota z rokvaicami

Dolžina (cm) 143 143

Notranja dolžina (cm) 110 110

Širina (cm) 156 156

Notranja širina (cm) 123 123

Višina (cm) 250 250

Notranja višina (cm) 215 215

Delovni tlak (bar) 0,55 0,55

Količina potrebnega zraka (ltr) 400 400

Max. vstopni tlak vode (bar) 3 3

Teža (kg) 25 25

Velikost pakiranja (cm) 70x45x30 70x45x30

Število šob 5 5

Število priključkov za cev (Tuš) 1 1

Število priključkov za krtačo s prho 1 1

Število hlačnic za napeljavo 2 2

TEHNIČNI PODATKI

ENOJNA DEKONTAMINACIJSKA ENOTA ENOTA ŠTIRIH OSEB IN ENOTE ZA MASOVNO DEKONTAMINACIJO
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Lahka in hitra namestitev, napihljie dekontamiancijske enote štirih oseb omogočajo 
hiter odziv. Popolnoma napihljive dekontaminacijske enote postavimo v nekaj 
minutah. Brez mehanskega okvira so dekontaminacijdske enote lahke za prevoz in 
kompaktne za shranjevanje. Dekontaminacijska enota za masovno dekontaminacijo 
je interno razdeljena na tri predele(moški, ženske in pomoč žrtvam), s predverjema za 
preoblačenje. 

Dekontamiancjiska  
enota štirih oseb

Enota za masovno  
dekontaminacijo

Dolžina (cm) 234 750

Notranja dolžina (cm) 204 730

Širina (cm) 310 470

Notranja širina (cm) 250 410

Višina (cm) 260 290

Notranja višina (cm) 230 260

Notranja površina (m²) 7,5 30

Količina potrebnega zraka (ltr) 1100 3800

Max. vstopni tlak vode (bar) 3 3

Teža (kg) 60 90

Velikost pakiranja (cm) 120x70x45 160x80x60

Število tuš-šob 12 12

Število priključkov za cev (tuš) 2 2

Število priključkov za krtačo s prho 2 2

Število hlačnic za napeljavo 2 6

ENOTA ŠTIRIH OSEB IN ENOTE ZA MASOVNO DEKONTAMINACIJO

TEHNIČNI PODATKI
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StakJaks (dvigovalne blazine s ploskim dvigom) in Powermats (dvigovalne blazine s 
konvencionalnim dvigom) so namenjeni za dviganje, spuščanje, pozicioniranje, širjenje, 
potiskanje in premikanje tovora. Uporabljajo se predvsem pri reševalnih operacijah in 
industrijskem dviganju. 

POMEMBNA OPOMBA:

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči škodo. Pred uporabo dvižnih blazin 
natančno preberite navodila.

UPORABA DVIGOVALNIH BLAZIN

DVIGOVANJE ŠIRJENJE

PRITRDITEV POTISKANJE
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STAK JAK POWERMAT 
Varno dvigovanje do 3 blazine ena 

na drugi

2 blazini ena  
na drugi

Nadzorovano dviganje Ja Ne

Stabilnost Ja Ne

Debelina (mm) 25 25

Ploska površina, ko je dvigovalna blazina napihnjena na max. višino Ja Ne

Dvižna zmogljivost ostane konstantna ali pa se spreminja  
počasi skozi dvigovalni proces

Ja Ne

Kevlar kord Ja Ja

Najmanjša velikost dvižne blazine (cm) (širina x dolžina) 40x40 15x15

Najmanjša velikost dvižne blazine (cm) (širina x dolžina) 92x92 92x92

Zadrži plosko površino, ki preprečuje prevračanje in premikanje Ja Ne

PREDNOSTI STAKJAK DVIŽNIH BLAZIN V PRIMERJAVI S POWERMAT DVIŽNIMI BLAZINAMI

VEČJA KONTAKTNA POVRŠINA NA TOVOR IN VEČJA STABILNOST

VEČJA DVIŽNA KAPACITETA

Stak Jak

Powermat

STAK JAK / POWERMAT

Stak Jak Powermat

26,25cm17,5cm

17,5cm

17,5cm 26,25cm

x3 KSM90/12 x1 KS97/12 / x1 KS81/12 
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Stak Jak je revolucionarna dvižne blazine s ploskim dvigom  za zahtevnejši dvig tovorov. 
Ravna površina Stak Jak ima več prednosti pred tradicionalnimi konvenionalnimi 
dvižnimi blazinami, od katerih je najpomembnejša zmožnost varnega pozicioniranja do 
treh blazin eno na drugo. To omogoča večjo višino dviga brez nevarnosti nenadnega 
izmeta blazine iz seta ali nestabilnosti, ki je mogoča pri enaki operaciji konvencionalinh 
blazin. 

Stak Jaks dvigovalne blazine so tanke in zavzamejo malo skladiščnega prostora.  
Izdelani so iz izjemno močnega kevlarja, vendar so dovolj lahke, da jih lahko prenaša 
samo ena oseba. Stak Jaksdvigovalne blazine  lahko hitro napihnemo, da zagotovimo 
takojšnjo dviganje, zaradi česar so idealne za uporabo v nujnih primerih hitrega 
reševanja. Imajo nadzorovan dvig in spust bremena.

•  Ravna površina omogoča, da se tri blazine 
varno skladajo med seboj,

•  zagotovlja močno in stabilno dvigovanje, 
stabilizacijo vozil in izboljša dostop do 
ponesrečencev, 

•  dvižna zmogljivost ostane nespremenjena  
skozi dvig, tudi pri polni višini - za razliko  
od konvencionalnih dvižnih blazin,

•  povezovalni trakovi služijo kot dodatna 
povezava med vsako dvižno blazino, in 
zagotavljajo dodatno stabilnost in  

preprečujejo drsenje blazin med uporabo, 

•  izdelani so iz izjemno močnega kevlarja, vendar 
so dovolj lahke, da jih lahko prenaša samo ena 
oseba, 

•  proizveden iz (Polihloropren) gume za večjo 
odpornost na olja, goriva in kemikalije,

•  hitro polnjenje omogoča "takojšen dvig",

•  zmogljivost dviganja težhih bremen,

•  nadzorovana zmožnost deflacije / spuščanja.

STAK JAK VISOKOTLAČNE BLAZINE 8 BAR & 12 BAR
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KSM17 KSM25 KSM49 KSM60

Dolžina (cm) 52 62 84 92

Širina (cm) 52 62 84 92

Višina v višini (cm) 17,5 17,5 17,5 17,5

Višina v višina v napihnjenem stanju (cm) 2,5 2,5 2,5 2,5

Velikost pakiranja (cm) 55x55x4 65x65x4 88x88x4 95x95x4

Max. dvižna zmogljivost pri min. višini dviga  
(tona)

17,2 25,5 49,2 59,8

Max. dvižna zmogljivost pri maks. višini dviga 
(tona)

3,6 7,8 17,9 24,6

Ploska površina, ko je dvigovalna blazina  
napihnjena na max. višino

24x24 34x34 56x56 64x64

Količina potrebnega zraka (ltr) 305 465 893 1074

Teža (kg) 8 12 20 23

Max. tlak (bar) 8 8 8 8

KSM26 KSM38 KSM74 KSM90

Dolžina (cm) 52 62 84 92

Širina (cm) 52 62 84 92

Višina v višini (cm) 17,5 17,5 17,5 17,5

Višina v višina v napihnjenem stanju (cm) 2,5 2,5 2,5 2,5

Velikost pakiranja (cm) 55x55x4 65x65x4 88x88x4 95x95x4

Max. dvižna zmogljivost pri min. višini dviga  
(tona)

25,9 38,2 73,8 89,6

Max. dvižna zmogljivost pri maks. višini dviga 
(tona)

5,4 11,8 34,1 45,1

Ploska površina, ko je dvigovalna blazina  
napihnjena na max. višino

24x24 34x34 56x56 64x64

Količina potrebnega zraka (ltr) 479 731 1403 1687

Teža (kg) 8 12 20 23

Max. tlak (bar) 12 12 12 12

TEHNIČNI PODATKI - 8 BAR

TEHNIČNI PODATKI - 12 BAR

STAK JAK VISOKOTLAČNE BLAZINE 8 BAR & 12 BAR
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Powermat visokotlačne dvižne blazine s konvencionalnim dvigom so namenjene 
predvsem dviganju vozil in predmetov v izrednih razmerah. Blazine, Powermat 
imajo zelo tanek profil, zaradi česar je primeren za uporabo v omejenih ali nerodnih 
prostorih in prostoru za shranjevanje kjer ni veliko vstavitvenega prostora. Na voljo v 
12 standardnih velikostih z maksimalnimi zmogljivostmi dvigovanja od 1 tone do največ  
68 ton (8 bar) in od 2 tone do 97 ton (12 bar).

Powermat visokotlačne blazine omogočajo tako hitro dvigovanje kot tudi kontrolirano 
počasno dvigovanje. 

Zaradi zmogljivosti hitrega odzivanja je Powermat idealen za reševanje v izrednih 
razmerah, vendar je izjemno vsestranski kos opreme, zato aplikacije v gasilski, 
industrijski, rudarski niši ali vzdrževanju železnic in oboroženih sil.

•  Tanek profil, ko je blazina spuščena, omogoča 
uporabo na omejenih ali nerodnih mestih,

•  hitra zmogljivost napihovanja zagotavlja 

"takojšen dvig",

•   izdelani so iz izjemno močnega kevlarja, vendar 
so dovolj lahke, da jih lahko prenaša samo ena 
oseba,  

•  roizvedene iz neoprenske (CR) gume za večjo 
odpornost na olja, goriva in kemikalije,

•  zmogljivost dviganja težkih bremen,

•  nadzorovana zmožnost dviga in spusta.

POWERMAT VISOKOTLAČNE BLAZINE 8 BAR & 12 BAR
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KS1 KS3 KS5 KS10 KS12 KS16 KS21 KS29 KS33 KS46 KS54 KS67

Dolžina (cm) 15 22,5 27 38 40,8 46 52 62 65,8 77,5 84 92

Širina (cm) 15 22,5 27 38 40,8 46 52 62 65,8 77,5 84 92

Višina v  
napihnjenem 

stanju (cm)

8 13 16 23 25 28 32 38 41 48 52 57

Višina v  
nenapihnjenem 

stanju (cm)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Nejvečja  
zmožnost 
dviga (tona)

1,4 3,4 5 10,4 12 15,5 21 28,8 32,6 45,6 53,8 67

Količina 
potrebnega 

zraka (ltr)

3 12 23 69 89 124 186 311 391 627 797 1051

Teža (kg) 0,5 1,3 1,8 3,6 4,1 5,1 8 12 13,5 14,5 20 23

Največji tlak 
(bar)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

KS2 KS5 KS8 KS16 KS18 KS23 KS30 KS43 KS49 KS68 KS81 KS97

Dolžina (cm) 15 22,5 27 38 40,8 46 52 62 65,8 77,5 84 92

Širina (cm) 15 22,5 27 38 40,8 46 52 62 65,8 77,5 84 92

Višina v  
napihnjenem 

stanju (cm)

8 13 16 23 25 28 32 38 41 48 52 57

Višina v  
napihnjenem 

stanju (cm)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Nejvečja  
zmožnost dviga 
(tona)

2 5 7,5 15,6 18,1 23,2 30 43,2 48,8 68,4 80,7 97,2

Količina  
potrebnega 

zraka (ltr)

4 18 34 100 128 180 268 449 565 906 1151 1518

Teža (kg) 0,5 1,3 1,8 3,6 4,1 5,1 8 12 13,5 14,5 20 23

Največji tlak 
(bar)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

TEHNIČNI PODATKI - 8 BAR

TEHNIČNI PODATKI - 12 BAR

POWERMAT VISOKOTLAČNE BLAZINE 8 BAR & 12 BAR
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MFC International ponuja 2 ali 3 stopnjeske nizkotlačnih blazine, namenjenih predvsem 
v namene dviganja vozil. Te tip blazin ima veliko stično površino, kar pomeni, da 
enakomerno porazdelijo pritisk dviganja na veliko površino, zaradi česar so primerni 
za dviganje na šibkih točkah vozila, kot so streha, stranice, krila, pokrov motorja in 
prtljažnik.

2 Tier Bag 
(dvostopšenjska blazina)

3 Tier Bag 
(trostopenjska blazina)

Materiali Hypalon Prevlečeni Z Najlon

Dolžina (cm) 55 55

Širina (cm) 45 45

Višina v napihnjenem stanju max. (cm) 40 60

Višina v napihnjenem stanju (cm) 5 5

Max dvišna kapaciteta pri max bar (kg) 1780 1780

Količina potrebnega zraka (ltr) 110 150

Teža pakiranja (kg) 10 14.5

Max. tlak (bar) 2 2

•  Lahka in lahko prenosljiva, 

•  zagotovijo močan in stabilen dvig, da 
stabilizirate vozilo in izboljšate dostop do žrtev, 

•  e tip blazin ima veliko stično površino, kar 
pomeni, da enakomerno porazdelijo pritisk 

dviganja na veliko površino, zaradi česar so 
primerni za dviganje na šibkih točkah vozila,  
kot so streha, stranice, krila, pokrov motorja  

in prtljažnik,

•  močna in vzdržljiva,

•  zgornja površina, odporna proti zdrsu, 

•  nizki stroški vzdrževanja,

•  velika zmogljivost dviganja in višina,

•  nadzorovana spust.

2 & 3 STOPENJSKE DVIGOVALNE BLAZINE

TEHNIČNI PODATKI
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MFC International ponujajo široko paleto nizkotlačnih blazin s polnilnim tlakom 0,5 
bar, katere so namenjeni predvsem dvigu tovornih vozil.  Nepogrešljive na mestu 
nesreče v cestnem prometu ali lahkih letalskih nesrečah ta tip blazine  zagotavljaja 
izjemno močno in stabilno dvigalo za stabilizacijo vozila in izboljšanje dostopa do žrtev. 
Odvisno od okoliščin se lahko te dvižne blazine uporabljajo tudi pri reševanju živali ali 
za dvig potopljenih vozil in majhnih plovil, ter številnih drugih težkih predmetov.

A B C D
Materiali Hypalon Prevlečeni Z Najlon

Premer (cm) 61 76 91 122

Višina v napihnjenem stanju (cm) 43 59 61 100

Višina v nenapihnjenem stanju (cm) 5 5 5 10

Velikost embalaže (cm) 66 dia. x 20 77 dia. x 20 96 dia. x 20 122 dia. x 22

Max. tlak (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5

Max dvignižna kapaciteta pri max. 
tlak (kg)

1488 2325 3347 5951

Količina potrebnega zraka (ltr) 222 450 673 1900

Teža pakiranja za dve blazini (kg) 30 34 45 50

•  Lahka in lahko prenosljiva, 

•  zagotavlja močan in stabiln dvig, da stabilizirate 
vozilo in izboljšate dostop do žrtev, 

•  močne in vzdržljive,

•  zgornja površina, odporna proti zdrsu, 

•  izjemno stabilene,

•  nizki stroški vzdrževanja,

•  velika zmogljivost dviganja težkih bremen  
in višina,

•  nadzorovan dvig.

TEHNIČNI PODATKI

0,5 BAR DVIGOVALNE BLAZINE
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MFC International ponujajo široko paleto nizkotlačnih blazin s polnilnim tlakom 1 bar, 
katere so namenjeni predvsem dvigu tovornih vozil. Nepogrešljive na mestu nesreče 
v cestnem prometu ali lahkih letalskih nesrečah, ta tip blazine  zagotavljaja izjemno 
močno in stabilno dvigalo za stabilizacijo vozila in izboljšanje dostopa do žrtev. 
Odvisno od okoliščin se lahko te dvižne blazine uporabljajo tudi pri reševanju živali ali 
za dvig potopljenih vozil in majhnih plovil ter številnih drugih težkih predmetov.

AK BK CK NV
Materiali Neoprene Prevlečen S Kevlar

Premer (cm) 61 76 91 122

Višina v napihnjenem stanju (cm) 43 59 61 100

Višina v nenapihnjenem stanju (cm) 5 5 5 10

Velikost embalaže (cm) 66 dia. x 20 77 dia. x 20 96 dia. x 20 122 dia. x 22

Max. tlak (bar) 1 1 1 1

Max dvignižna kapaciteta pri max. 
tlak (kg)

2976 4650 6694 11902

Količina potrebnega zraka (ltr) 295 620 900 3010

Teža pakiranja za dve blazini (kg) 30 34 45 50

•   Lahka in lahko prenosljiva, 

•   zagotavlja močan in stabiln dvig, 

•   močane in vzdržljive,

•   zgornja površina, odporna proti zdrsu, 

•   izjemno stabilene,

•  nizki stroški vzdrževanja,

•  velika zmogljivost dviganja težkih bremen  
in višina, 

•  nadzorovan dvig.

TEHNIČNI PODATKI

1 BAR DVIGOVALNE BLAZINE
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MFC International ponujajo široko paleto nizkotlačnih blazin s polnilnim tlakom 1 bar, 
katere so namenjeni predvsem dvigu tovornih vozil. 

120 180 213
Materiali Najoprsten Prevlečeni Z Najlon

Dimenzije (cm) 122x122 120x120 122x122

Višina V Napihnjenem Stanju (cm) 120 180 213

Višina V Nenapihnjenem Stanju (cm) 5 5 5

Max. Tlak (bar) 0,5 0,5 0,5

Max Dvignižna Kapaciteta Pri Max. 
Tlak (kg)

7000 9000 7000

Količina Potrebnega Zraka (ltr) 2500 2900 3400

Teža (kg) 37.5 40 42.5

•  Lahka in lahko prenosljiva, 

•   nepogrešljive na mestu nesreče v cestnem 
prometu ali lahkih letalskih nesrečah, ta tip 
blazine zagotavljaja izjemno močno in stabilno 
dvigalo za stabilizacijo vozila in izboljšanje 
dostopa do žrtev, 

•  te blazine imajo veliko stično območje, kar 
pomeni, da enakomerno porazdelijo pritisk 

dviganja na veliko površino, zaradi česar so 
primerne za dviganje večjih tovornih vozil z 
bočne strani,

•  izjemno stabilene,

•  močne in trajne,

•  zgornja površina odporna proti zdrsu,  

•  omrežne zanke pomagajo pri dviganju in 
pozicioniranju blazin in se jih lahko uporabija  

kot pritrdilne točke, 

•  nizki stroški vzdrževanja,

•  velika zmogljivost dviganja in višina,

•  nadzorovana zmožnost deflacije.

Dvižne blazine tipa 120, 180 in 213 vsebujejo 5 mm debelo zaščito na spodnjem in zgornjem delu blazine za dober 
oprijem blazine na breme. 

TEHNIČNI PODATKI

0,5 BAR DVIGOVALNE BLAZINE – VISOKI DVIG




