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LINKI 

Linka strażacka ZL-20

Linka strażacka ZL-30
Linki torlenowe zaplecione, bezrdzeniowe o średnicy 14 mm, zakończone zatrza-
śnikiem aluminiowym A529 o prześwicie otwarcia 17 mm oraz pętlą z kauszą. 
Pakowane w torbę przenośną. Certyfikat CNBOP.
- wytrzymałość na rozrywanie 1500 kg
- wydłużenie max. 30%
- długość 20 m, 30 m
- waga 2,9 kg, 4 kg.

Linka strażacka 20 mb LSR 20

Linka strażacka 30 mb LSR 30
Atestowane linki torlenowe LSR-20 i LSR 30 o długości 20 m, 30 m i średnicy 
14 mm, plecione bezrdzeniowe zakończone zatrzaśnikiem typu hak i zaplecioną 
pętlą z kauszą, pakowane w przenośne torby. Do celów ratowniczych i zabezpie-
czenia strażaka na wysokości.
Masa: 2,9, 4,1 kg 
Wytrzymałość na rozerwanie min. 1500 kg.

Linka strażacka LF 101 10

Linka strażacka LF 101 20
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Parametry Długość Średnica Wytrzymalość na rozrywanie Wykonanie
Linka LF 101 10 10 m 11,2 mm min. 15 kN lina pleciona
Linka LF 101 20 20 m
Linka LF 101 30 30 m

Linka strażacka LF 101 30
Linka strażacka ratownicza LF 101 stanowi osobiste wyposażenie strażaka. Słu-
ży do ochrony i wspomagania działań strażaka. Wykonana z jedwabiu poliestro-
wego, zakończona z jednej strony pętlą wyposażoną w kauszę, z drugiej strony 
w karabińczyk AZ 003 ze stopu aluminium, zapakowana w torbę.
Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP
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Linka strażacka SLR 20 z workiem

Linka strażacka SLR 30 z workiem
Linka poliestrowa o średnicy 15 mm, pleciona, bezrdzeniowa, zakończona za-
trzaśnikiem aluminiowym typu „gruszka” i  pętlą z kauszą. Pakowana w przeno-
śną torbę. Lina stabilizowana termicznie. Oba końce liny są zaplatane ręcznie, 
do zaplotów są dodane kausze aluminiowe, a na jednym końcu dodatkowo za-
trzaśnik aluminiowy. Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Długość 20 lub 30, wytrzymałość na rozerwanie min. 15 kN, wydłużenie max. 
30%. 

Linka do weży ssawnych LLS 10

Linka do weży ssawnych LLS 20
Linka do węży ssawnych o długości 10 (lub 20) metrów, poliamidowa zakoń-
czona z jednej strony pętlą, na której zamocowany został zatrzaśnik owalny. Na 
drugim końcu linki założona została rurka termokurczliwa chroniąca linkę przed 
rozplataniem.

Linka do węży ssawnych LWS 10
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Linka do węży ssawnych LWS 20
Linka poliamidowa zakończona z jednej strony pętlą 
na której zamocowany został zatrzaśnik owalny. 
Na drugim końcu linki założona została rurka termo-
kurczliwa chroniąca linkę przed rozplataniem.
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Linka do linii ssawnej PP200-10-A-Z/10/1-O/KA 
10 m z zatrzaśnikiem (polipropylenowa)

Linka do linii ssawnej PP200-10-A-Z/20/1-O/KA 20 m 
z zatrzaśnikiem (polipropylenowa)
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Linka do linni ssawnej produkcji BEZALIN służy do zabezpieczenia linii ssawnej przed wpadnięciem do zbiornika wod-
nego, a po przeprowadzonej akcji ułatwia wyciągnięcie z niego węży. Wykonana z poliamidu lub polipropylenu, zakoń-
czona z jednej srony pętlą oraz stalowym zatrzaśnikiem, z drugiej strony posiada dodatkowe zabezpieczenie chroniące 
przed rozplataniem. Dostępna w dwóch długościach 10 mb i 20 mb.

Linka do linii ssawnej PA-10-A-Z/10/1-O/KA 10 m 
z zatrzaśnikiem (poliamidowa)

Linka do linii ssawnej PA-10-A-Z/20/1-O/KA 20 m 
z zatrzaśnikiem (poliamidowa)
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Symbol Średnica [mm] Materiał Długość [mm] Waga [kg] Kolor
PP 200-10-A-Z/10/10-O/KA 10 polipropylen 10 0,55 oranż
PP 200-10-A-Z/20/1-O/KA 10 polipropylen 20 0,9 oranż

PA 10-A-Z/10/1-O/KA 10 poliamid 10 0,85 biały
PA 10-A-Z/20/1-O/KA 10 poliamid 20 1,5 biały
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Linka dł 2,5 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-13 08 01 018

Linka dł 5,0 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-14

Linka dł 8,0 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-15

Linka dł: 10 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-16

Linka dł: 15 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-17

Linka dł: 20 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-18

Linka dł: 25 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-19
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Linka dł: 30 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-20

Linka dł 2,5 m + 2 zatrzasniki aluminiowe OP-24

Linka dł 5,0 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-25

Linka dł 8,0 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-26

Linka dł 8,0 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-27

Linka dł: 15 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-28
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Linka dł: 20 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-29

Linka dł: 25 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-30

Linka dł: 30 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-31

Linka dł 2,5 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-33

Linka dł 5,0 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-34
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Linka bezpieczeństwa 1,65 m OLR-K
Linka bezpieczeństwa OLR-K o długości maksymalnej 1,65 m, zakończona pę-
tlą i kauszą.
xx lina poliamidowa o średnicy 14 mm
xx zgodny z PN-EN 354
xx certyfikat CE

Linka bezpieczeństwa 1,86 m + zatrzaśniki F648 OLR-S
Linka bezpieczeństwa OLR-S o długości maksymalnej 1,86 m, zakończona 
dwoma zatrzaśnikami stalowymi F648.
xx lina poliamidowa o średnicy 14 mm
xx zgodny z PN-EN 354, 
xx certyfikat CE
xx posiada dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych 

w strefie „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

Linka bezpieczeństwa 1,85 m + zatrzaśniki A529 OLR-A
Linka bezpieczeństwa OLR-A o długości maksymalnej 1,85 m, zakończona dwo-
ma zatrzaśnikami aluminiowymi A529 o prześwicie otwarcia 20 mm.
xx lina poliamidowa o średnicy 14 mm
xx zgodny z PN-EN 354
xx certyfikat CE
xx certyfikat bezpieczeństwa
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Linka dł 8,0 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-35 08 01 036

Linka dł: 10 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-36 08 01 037

Linka dł: 15 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-37

Linka dł: 20 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-38

Linka dł: 25 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-39

Linka dł: 30 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-40
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Zatrzaśniki

Zatrzaśnik duży PZ – 18
Zatrzaśnik typ PZ-18 przeznaczony jest do stosowania w:
xx pożarnictwie - do pasów strażackich
xx energetyce - jako zaczepy zabezpieczające pracownika pracującego na 

słupach trakcyjnych przed upadkiem z wysokości
Głównie służą do łączenia poszczególnych składników systemu zabezpie-
czającego przed upadkiem z wysokości. Zatrzaśniki wykonane są ze stali 
konstrukcyjnej, pokryte powłoką niklowo-chromową. Wyposażone są w sa-
moczynnie zamykający się zamek blokowany przy pomocy nakrętki (rucho-
ma zapadka otwierająca wejście do zatrzaśnika). Spełnia warunki zawarte w 
PN-87/M-51503. Zatrzaśnik posiada świadectwo dopuszczenia wydany przez 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie  Nr 
0527/2009.

Zatrzaśnik duży Typ ZD-SUPRON 3 aluminiowy
Zatrzaśnik służy do celów ratowniczych i do zabezpieczania strażaków pracują-
cych na wysokościach. Posiada świadectwo CNBOP-PIB.
Zatrzaśnik z blokadą typu „twist lock”.
xx Materiał haka i zamka: duraluminium.
xx Siła otwierająca zamek: 16-20 N.
xx Masa: ok. 208 g.

Zatrzaśnik mały
Zatrzaśniki stosuje się w połączeniu z pasem strażackim i linkami. Zatrzaśnik 
mały posiada wytrzymałość 22 kN.
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Bosaki 

Bosak lekki

Bosak ciężki
Bosak ciężki to stalowy hak z grotem osadzonym na pięciometrowym drzewcu. 
Przy stalowej tulei osadzonej na drzewcu zamocowane jest kółko, do którego 
można przytwierdzić linę. Lina umożliwia prowadzenie prac burzących przez kilku 
strażaków.
Bosak bez drzewca.

Bosak sufitowy

Bosak podręczny

Bosak lekki ze stylem składanym aluminiowym dł. 4 m
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Materiał - stal ocynkowana
Waga 2 kg
Długość 0,67 m

Styl - drążek drewniany fi 40 mm.
Grot - stal ocynkowana.
Waga 3 kg.
Długość 2 m.

Materiał - stal.
Waga 4 kg.
Długość 1,17 m.

Styl - rura aluminiowa fi 35x2,7 mm (2 m +2 m).
Grot - stal ocynkowana.
Waga 4 kg.
Długość 4 m.

Bosak lekki ze stylem składanym drewnianym 
dł. 4 m

08 03 006

Styl - drążek drewniany fi 40 mm (2 m + 2 m).
Grot - stal ocynkowana.
Waga 7 kg.
Długość 4 m.
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Bosak ciężki ze stylem składanym drewnianym 
dł. 4 m
xx Długość robocza - 4050 mm.
xx Długość po złożeniu - 2150 mm.
xx Styl - drążek drewniany fi 40 mm (2 x 2 m)
xx Materiał hak - kuta stal.

Bosak strażacki składany aluminiowy dł. 4 m
Bosak składa się z dwuczęściowego aluminiowego trzonka. Posiada prążkowa-
ne sekcje służące polepszeniu chwytności. Jedna z części zakończona jest ku-
tym hakiem posiadającym jarzmo do zamocowania liny.
xx Waga - 2,8 kg.
xx Długość robocza - 4050 mm.
xx Długość po złożeniu - 2150 mm.
xx Materiał uchwyt - stop Al.
xx Materiał hak - kuta stal.

Bosak lekki teleskopowy o regulowanej długości 
w zakresie (ok) 120-200 cm
Lekki (ok. 0,95 kg) bosak o regulowanej długości w zakresie (ok.)120-200 
cm, wykonany z anodowanej rury aluminiowej (śred. 3,5 cm), grot z tworzywa 
sztucznego. Długość w stanie złożonym ok. 115 cm.

Bosak teleskopowy dielektryczny LEADER
Teleskopowy bosak dielektryczny nie przewodzi prądu, usprawnia pracę straża-
ków, umożliwia bezpieczne tworzenie np. otworów wentylacyjnych.
Ochrona przed napięciem do 20.000 V.
xx Długość - złożony - 2200 mm
xx Długość - rozłożony - 3750 mm
xx Średnica -38 mm
xx Waga - 3 kg
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Topory

Toporek strażacki z pochewką (metalowa rękojeść)
W całości wykonany ze stali nierdzewnej, trzonek pokryty tworzywem izolującym 
do 1000 V. Nie posiada zamknięć mogących się zaciąć, a jedynie pasek wkłada-
ny w metalową szlufkę. Wszystkie łączenia pokrowca są nitowane, a wewnętrz-
na strona kabury posiada wkładki metalowe zabezpieczające przed szybkim 
uszkodzeniem od ostrzy toporka.
Dane techniczne:
xx Długość 31 cm.
xx Waga 0,9 kg. 
xx Waga pokrowca 0,16 kg.

Toporek strażacki bez pochewki CNBOP
Toporek strażacki lekki jest elementem ekwipunku osobistego strażaka.
Toporek jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu MSWiA z dnia 
30.11.2005 w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Posiada aktualne świadectwo CNBOP nr 1274/2012!

Toporek strażacki z pochewką CNBOP
Toporek strażacki lekki jest elementem ekwipunku osobistego strażaka.

Toporek oraz pochewka (pokrowiec) jest zgodny ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu MSWiA z dnia 30.11.2005.

Topór strażacki ciężki L90cm, trzonek drewniany
Topór strażacki ciężki stalowy z długą rączką służy do usuwania przeszkód tere-
nowych w celu dotarcia do poszkodowanych lub w celu ewakuacji.

Topór strażacki ciężki L 90cm, trzonek izolowany 
do 1000 V
Topór ciężki - stalowy z długą rączką służy do do usuwania przeszkód tereno-
wych w celu dotarcia do poszkodowanych lub w celu ewakuacji.
Trzonek drewniany, obuch czerwony, długość 90 cm, izolowanie do 1000 V.

Topór strażacki

Toporek strażacki z trójkątem z pochewką
Ergonomiczna rękojeść pokryta gumą gwarantuje pewny chwyt podczas pracy. 
Wyposażony dodatkowo w klucz trójkątny do np. hydrantów. Klucz trójkątny wy-
konany metodą kutą, wytrzymały, chromowany i umieszczony na końcu rękoje-
ści. Do toporka dołączona jest pochewka osłaniająca ostrze. Długość 330 mm, 
waga 1000 g.
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Pasy

Pas strażacki PS- 88 M (obwód 77-93 cm.)

Pas strażacki PS- 88 S (obwód 87-103 cm)

Pas strażacki PS- 88 D (obwód 97-113 cm)
Wykonane z taśmy poliamidowej, szerokość 85 mm, 
wzmocnione skórą z klamrą i uchwytem metalowym. Nor-
ma PN-88/M-51502. Certyfikat CNBOP

Pas strażacki M

Pas strażacki Ś

Pas Strażacki D
Pasy wykonane z taśmy poliamidowej wzmocnione 
skórą, z klamrą i uchwytem. Szerokość: 85 mm

Pas strażacki bojowy rozm. 1-3

Pas strażacki bojowy rozm. 4
Pas wykonany z taomy poliamidowej szer. 85 mm wzmocniony skórą z klamrą i 
uchwytem metalowym. Waga: 0,8 kg, długość: 1320 mm.
Rozmiary: S - obwód pasa 77-93 cm, M - 87-103 cm, L - 97-113 cm. Posiada 
świadectwo CNBOP nr 0358/2008.

Pas brezentowy OC (kolor khaki, czarny)

Pas MDP z toporkiem
Wykonany z grubej naturalnej skóry. Przeznaczony dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.

Pas MDP bez toporka
Wykonany z grubej naturalnej skóry. Przeznaczony dla MDP.

Pas oficera czarny (rozm. 1-5)

Pas oficera  biały (rozm. 1-5)
Pasy  te  są  przeszywane  i  wykonane  z  naturalnej 100% skóry. Długości pa-
sów 1 -115 cm, 2 - 125 cm, 3 - 135 cm, 4 - 145 cm, 5 - 155 cm.
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Pozostały osprzęt

Koalicyjka czarna
Wykonana jest ze skóry bydlęcej blankowej w kolorze czarnym. Składa się z 
dwóch pasków: krótkiego z jednego końca zakończonego sprzączką niklowaną, 
z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie „rybki”, do której 
dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym; oraz paska długiego, w któ-
rym z jednego końca wybite są otwory do zapięcia sprzączki paska krótkiego, 
natomiast z drugiego końca założony jest knopik. Na koalicyjkę nałożona jest 
wsuwka i przesuwka skórzana. Szerokość koalicyjki – 18 mm
Długość paska długiego z zapiętą „rybką” – 845 ± 5,0 mm
Długość paska krótkiego z zapiętą „rybką” – 260 ± 5,0 mm

Koalicyjka biała
Wykonana jest ze skóry bydlęcej blankowej w kolorze białym. Składa się z 
dwóch pasków: krótkiego z jednego końca zakończonego sprzączką niklowaną, 
z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie „rybki”, do której 
dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym; oraz paska długiego, w któ-
rym z jednego końca wybite są otwory do zapięcia sprzączki paska krótkiego, 
natomiast z drugiego końca założony jest knopik. Na koalicyjkę nałożona jest 
wsuwka i przesuwka skórzana. Szerokość koalicyjki – 18 mm
Długość paska długiego z zapiętą „rybką” – 845 ± 5,0 mm
Długość paska krótkiego z zapiętą „rybką” – 260 ± 5,0 mm

Pasek do spodni
Pasek do spodni wykonany jest ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym. Klamra 
wykonana jest w kolorze złotym. Pasek posiada dwie szlufki, z których pierwsza 
umocowana jest na stałe przy klamrze oraz druga ruchoma na całej długości 
paska.

Toporek MDP

Futerał do toporka MDP
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Toporek MDP + futerał 08 06 006
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Pochewka do toporka
Pochewka na toporek strażacki
Posiada przegrody na asortyment  strażaka.

Bojówka do pasa (czarna lub biała)
Bojówka wykonana z 3-milimetrowej, jednolitej (nie mielonej) bydlęcej skóry, 
jako dodatkowe wyposażenie pasa oficerskiego. Gruba jednowarstwowa szlufka 
z skóry bydlęcej wzmocniona stalowym zatrzaskiem, dzięki bojówkom możliwe 
jest dopięcie do pasa koalicyjki. Wysokość zewnętrzna samej skórki: 75 mm pa-
suje na pas oficerski o szerokości do 45 mm Szerokość szlufki - bojówki: 17 mm.

Pokrowiec na toporek

Pochewka na topór strażacki ciężki
Pochewka z paskiem do topora strażackiego ciężkiego wykonana z najwyższej 
jakości skóry.
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