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EffEktiv Brannslukking 
i tErrEngEt

HSX Firefightersystem består av effektivt, lett og transportablelt utstyr for bruk der as-
falten slutter og du må ut i terrenget.
HSX Firefighterutstyr er basert på pumper, slanger og komponenter fra en av verdens  
ledende produsenter av brannslukningsutstyr; Mercedes Textiles Ltd. i Canada.
Norge er et langstrakt land med spredt bebyggelse og kupert terreng som gjør at tradi-
sjonelt brannslukkingsutstyr ofte er lite anvendelig. Eksisterende materiell er vanligvis 
tungt og uegnet for transport i terrenget.
Vi har ofte nok tilgjengelig vann til slukking, men mangler egnet  utstyr til å få det fram 
til brannstedet.

Vi tilpasser komplette utstyrsløsninger etter den enkelte brukers behov:
* Kommunale og statlige etater 
* Skogeiere og private landeiendommer
* Små bygde- og øysamfunn uten brann-beredskap
* Beredskapspakke tilpasset landbruk,skogbruk, entreprenører og skip

Vår komplette beredskapstrailer kan inneholde:
* ATV 4x4 eller 6x6 og transportpulk 
* Matepumpe, høytrykkspumper, 500 meter brannslanger, spylespisser, 
håndredskap og etterslukkingsmateriell

Våre pumper er høyeffektive, og de kan seriekobles og løfte vann til store høyder. 
Slangesystemet, Firebreak II, er selv-kjølende og slangekoblingene har tilnærmet 
ingen motstand.

Et komplett tilbehørsprogram gjør Mercedes Textiles Ltd. til en ledende leverandør av 
lett og transportabelt brannslukkingsutstyr.

ATV med påmontert matepumpe. Hur-
tigfester gjør det mulig å sette pumpa 
på bakken ved vannkilden. Matepumpe: 
4-takts motor, 4kW, 40 m3/time og mak-
simum 50 meter løftehøyde.
ATV benyttes til framkjøring av pumper 
og slanger. Dette sparer mannskapet for 
mye slit og tungt arbeid. Der ATV ikke 
kan kjøre og trekke fram utstyret kan 
HSX-metoden med Skogspulken og  
Portable Winch benyttes.



INNHOLD: 

ZA - 407050 Alukasse 60 x 80 x 40cm

71Wick100GRFTCO Pumpe m/dagtank kobl- og 2 switch

70FL20DLPS10 2” suge slange, 3 meter

70FLF2PF 2” sugesil med bakventil

70LPFT2,5 Dagtank, 10 liter

162150751 Firebreak II, 1,5” x 23 m x 5 =115 m

70FLI7ZBAQCTO Spylespiss, vendbar 6-10mm

70FLHPPQC Håndpriming pumpe 1,5”

A Etterslukninsbreder

B
Fordelingsgren 
m/1,5" ventiler

C
Slangelås Quebec 
styler

D
Fittingsovergang 2" 
nor-1,5"

SLUKKING`S TILBEHØR

Beredskapskit



SPYLESPISSER FOR SLUKKING 

Bildet til høyre viser tre varianter av 
spyledyser.
Valg av dyse betinges av oppgaven den skal 
benyttes til.

A:  Variabel dyse som egner seg til min  
dre oppgaver
B:  Justerbar tåkesprederdyse
C:  Langtrekkende dyse med to dyser,   
vendbar
D:  Primingpumpe for priming av vann  
pumper
E:  Firebreak II, 1,5” brannslange med   
Quick-connect koblinger

Legg spesielt merke til at koblingen har full 
gjennomstrømming og ingen motstand. 
Slang-ene er selvkjølende og meget lette.
Arbeidstrykk er 300 psi, prøvetrykk er 600 
psi og sprengtrykk er 1000 psi.

 Standard Nor-kopling 2”-Quick 1,5”, STORZ-kopling,  CAM-Lock, Quick-connect med ventil

OVERGANGER MELLOM ULIKE KOBLINGER. VI LEVERER DE OVERGANGENE 
DU TRENGER

70FL15ZMOQC Variabel dyse A

70FL15ZFGQC Tåkedyse B

70FL15ZBAQCTO Spyledyse C

70FLHPPQC Primingpumpe D

162150751 Brannslange 1,5” E

A B C D

E



280 liter / min. sug 8 meter total løftehøyde 40 meter.

WX 15
• Bærbar og veldig hendig pumpe for fylling av vanndepot på hytta,   
 vanning, vasking og lensing. 
• Perfekt for vedlikehold av badestamper og basseng. 
• Lav vekt og superkompakt utførelse, bare 9,1 kg
• Flytter 280 liter i minuttet gjennom 1,5" slange
• Stillegående
• Hvis oljenivået faller under et trygt driftsnivå, stanser motoren au  
  tomatisk med hjelp av oljevarslingssystemet (Oil Alert System™)
• Miljøvennlig 4-takts Honda motor. Kraftig og effektiv med høy påli  
 telighet. Lett  å starte under alle forhold med automatisk dekompre  
 sjon for å redusere kraf ten som trengs for å starte pumpen. 
• Bruker lite drivstoff, ingen oljeblanding og renere utslipp
• Integrert bærehåndtak for enkel transport og lagring

WX 15 Vannpumpe



620 liter/ min. sug 7,5 meter total løftehøyde 32
WH 20XT 

Vannkanon 
Høytrykkspumpe som benyttes der det stilles høye krav til både pumpetrykk 
og kapasitet. Med pumpetrykk på inntil 5 bar, er WH 20X spesielt godt egnet 
til brannslukking, vanningssystemer og spyling. Pumpehus i aluminium og 
skovlhjul i støpejern gir overlegen holdbarhet, selv ved pumping av slam og 
partikler. Motorfester av gummi reduserer mekanisk slitasje gjennom vibra-
sjon. 

4-takts industrimotor:
Kraftig og effektiv med høy pålitelighet. Enkel å starte under alle forhold 
med automatisk dekompresjon for å redusere kraften som trengs for å starte 
pumpen.  

Pumpehus i aluminium og skovlhjul i støpejern:
Overlegen holdbarhet for lang tids bruk, selv ved pumping av slam og par-
tikler. 

Antivibrasjonssystem:
Motorfester av gummi for å redusere mekanisk slitasje på hele enheten.
Oil Alert oljevarslingssystem: 

Automatisk stopp av motor dersom oljenivået faller under et trygt nivå.

WX 20Xt Vannpumpe



Wmp 20X  
saltVannspumpe

833L/min. Sug 8 meter. Total løfthøyde 25 meter.

WMP 20X
Spesialpumpe for kjemikalier og saltvann med pumpehus og skovlhjul i 
kunststoff. Kraftig pumpe med stort bruksområde og overlegen holdbarhet. 
Pakninger i pumpehus er motstandsdyktige mot de fleste kjemikalier. 

4-takts industrimotor:
Kraftig og effektiv med høy pålitelighet. Enkel å starte under alle forhold 
med automatisk dekompresjon for å redusere kraften som trengs for å starte 
pumpen. 

Pumpehus i kunststoff:
Overlegen holdbarhet for lang tids bruk, selv ved pumping av slam og par-
tikler.

Antivibrasjonssystem:
Motorfester av gummi for å redusere mekanisk slitasje på hele enheten.
Oil Alert oljevarslingssystem:
Automatisk stopp av motor dersom oljenivået faller under et trygt nivå.
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