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coldcut™ cobra compact

coldcut™

Cobra Compact
Hasicí zařízení Coldcut™ Cobra Compact umožňuje
bezpečnou likvidaci požáru a nebezpečných plynů v
uzavřených prostorách mimo objekt zasažený požárem.
Díky vysokému tlaku vodního proudu dokáže abrazivo
rychle proniknout všemi známými staveními materiály,
čímž umožňuje aplikaci účinné vysokorychlostní vodní mlhy
do místa požáru.

Koncept Cobra Compact umožňuje snadno
nainstalovat na nejrůznější modely
zásahových vozidel.

Kompaktní konstrukce zařízení Coldcut™ Cobra Compact je
optimalizovaná pro dosažení maximální účinnosti
integrovaného benzínového motoru. Díky kompaktnímu
provedení je možné systém nainstalovat na různé modely
zásahových vozidel, nabízí značnou flexibilitu, čímž
umožňuje rychlou změnu pozice při zásahu - ze vzduchu/z
moře nebo z pevniny.

Coldcut™ Cobra Compact je řezací a hasicí zařízení (s průtokem ~ 40 l/min. a pracovním tlakem 200 barů)
poháněné integrovaným benzínovým motorem, standardně vybavené multifunkční tryskou. Díky kombinaci
s multifunkční tryskou se jedná o velmi univerzální systém. Tento doplněk rozšiřuje použití zařízení v kombinaci nabízí možnost účinně a účelně zvládnout mnoho různých zásahových situací, jako například:
požáry aut, požáry na otevřených prostranstvích, zvlhčování při hašení, dekontaminaci a zásah pěnou.
Multifunkční tryska se ovládá pomocí obouruční pistolové rukojeti s možností různého nastavení proudu
vody. Proud vody lze snadno nastavit a během několika sekund změnit z velmi úzkého na široký kuželový.
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coldcut™ cobra compact (předběžné)
Technické údaje
Performance
(20º C, 50% rel. hum., sea level)

Cca. 37 l/min max. 42 l/min
Tlak čerpadla: 180-200 barů

Pohon

Benzínový spalovací motor: 31 Hk

N/A

Zásobník abraziva

10 litrů, cca. 5 min řezání

N/A

Naviják hadice

1/2” 80 metrů vysokotlaké
hadice, elektrický pohon

N/A

Ruční proudnice

Tryska 2.3 mm
Hmotnost 6 kg
D x Š x V = 1320 x100 x 420 mm

Jiné délky na požádání

Ovládací systém

Radiové ovládání

Vodní zdroj pro hašení požárů a

filtr 80 mesh (177 μm)
3 barů @ 50 l/min

NBC mytí

270 literů na požádání
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Rozšíření

Standard

Palivová nádrž

10 litrů benzínu. (cca 70 minut
provozu )

Olej

Motor: 5W/40
Převodovka: T55 8W-140
Vodní čerpadlo: Holst 100

Řezací výkon
- 3 mm měkká ocel
- 10 mm měkká ocel

Pronikání materiálem
~ 5-10 sec
~ 30-40 sec

Rozměry a váha

Hmotnost bez náplní: cca 375 kg
D x Š x V = 800 x 800 x 1200 mm

Zabudovaná vodní nádrž
Hmotnost bez náplní: cca 400 kg
D x Š x V = 1200 x 800 x 1200 mm

MPN (Multi-Purpose Nozzle)

~ 40 l/s
Tlak čerpadla: ~ 80 bar

Nástavec pěny
Mlhová tryska

Protimrazová ochrana

Activní
(pomalu tekoucí voda): součástí

N/A

Zaškolení a uvedení do provozu
Práce s vysokotlakým zařízením a řezání materiálů vyžaduje odpovídající znalosti. Společnost Cold Cut
Systems nabízí školení pro obsluhu, jak pro zasahující hasiče, tak pro plánování použití zařízení Cobra.
Společnost CCS rovněž důrazně doporučuje připravit vlastní taktiku a strategii použití zařízení Cobra podle
lokálních předpisů a postupů. Firma CCS nabízí profesionální pomoc a školení v těchto oblastech.
CCS doporučuje, aby uvedení do provozu bylo provedeno technikem firmy CCS, případně místním technikem
vyškoleným a stanoveným firmou CCS.
Cold Cut Systems Svenska AB si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
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