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// PREDSLOV

„Buďte pripravení“ je celosvetový 
hlavný princíp pre hasičské zbory. 
Je čoraz dôležitejšie robiť prípravy, 
aby ste boli dobre pripravení na silný 
dážď a záplavy. Výkonné  vysávače 
pre hasičské zbory sú novými 
pomocníkmi a sú  žiadané  čo raz 
viac  pre ich vlastnosti ako aj efektívne 
ponorné čerpadlá.
V sortimente Rössle AG nájdete 
osvedčené stroje radu HYDRA na 
odstraňovanie kalu a vody, ako aj 
rôzne inovácie. V segmente čerpadiel 
predstavujeme nové ponorné 
čerpadlá série ROSS a  spoľahlivé 
kalové / ponorné čerpadlá série TERA.

Ďalšou podporou pre vaše operácie 
je  univerzálna stierka, ktorá bola 
zavedená do predaja minulý rok, ako 
aj úplne nový Multi-Skimmer HYDRA 
SWAP na efektívne odstraňovanie 
kontaminovaného materiálu z vodnej 
hladiny.
Špeciálne sme rozšírili naše portfólio 
produktov, aby sme vám poskytli 
potrebné a užitočné technické 
pomôcky pre vaše náročné situácie a 
zásahy v ťažkých podmienkach.

Tím Rössle AG

ODBORNÍK NA  
MANIPULÁCIU S VODOU
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HYDRA

// HYDRA
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Spoľahlivosť, veľká flexibilita pri 
používaní a mnoho rokov overených 
skúseností zvyšujú odolnosť a silné 
stránky vysávača HYDRA FD od 
RÖSSLE AG.
Ideálne z ladené komponenty 
umožňujú stabilný a kompaktný 
dizajn. Zariadenie vás presvedčí 
robustnou nádržou a výkonnou sacou 
hlavou. Optimalizované rukoväte, ako 
aj veľké kolesá zaisťujú vynikajúcu 
prenosnosť.
Nasávacia turbína inštalovaná v 
sacej hlave má sací výkon až 20 
000 l/h. Kalové čerpadlo v nádrži 
prečerpáva nielen bežnú vodu, ale 
dopravuje a čerpá aj silne znečistenú, 
kontaminovanú vodu a  kal  s 

neupchávajúcim pevným priechodom 
50 mm.
Ako skutočný všestranný vysávač 
je vysávač HYDRA FD riešením 
skutočných problémov.

Ô  Obrovská šikovnosť a vynikajúce 
vlastnosti

Ô  Veľká 70 l nádrž
Ô  Robustné materiály a kompaktný 

dizajn
Ô  12 m dlhé sacia a vypúšťacie  

hadice
Ô  Novinka: Výstuž hadice pre saciu 

hadicu
Ô  Nepretržitá prevádzka s 5 

kVA DIN generátorom
Ô  Žiadna komplikovaná elektronika

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYD2000

SACIA KAPACITA 20 000 l/h
OSM – VÝKON TURBÍNY 1 200 W
VÝKON ČERPADLA PRI ODPADOVÝCH VODÁCH 1 500 W
HMOTNOSŤ (BEZ PRÍSLUŠENSTVA) 33 kg
SACIA HADICA A VYPÚŠŤACIA HADICA každá po 12 m, ø 50 mm
VEĽKOSŤ SO ZLOŽENOU RÚČKOU 47 x 60 x 84 cm (Š x D x V)
VEĽKOSŤ S RÚČKOU 47 x 60 x 97 cm (Š x D x V)

// HYDRA

Ô  Dĺžka kábla 10 m vrátane 
zástrčky typu Schuko, ochrana 
IP68 s bajonetovým spojovacím 
krúžkom a ochranným krytom

Ô  Prúdový chránič
Ô  Pracovný hluk 64 dB (A)

SADA ZAHŔŇA:
•  HYDRA vysávače pre hasičské 

zbory
• 12 m sacia hadica
• 12 m odtoková hadica
• Sacia trubica dvojdielna, ø 50 mm 
• Hliníková podlahová hubica

HYDRA – VYSOKOVÝKONNÝ VYSÁVAČ PRE HASIČSKÉ ZBORY
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// HYDRA-BOY

HYDRA-BOY
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Vysávač HYDRA-BOY FD je 
svojou flexibilitou a vynikajúcou 
manévrovateľnosťou presvedčivý aj 
v najtesnejších priestoroch.
V pomere k nízkej hmotnosti a 
priestorovo nenáročným rozmerom 
disponuje najkompaktnejší vysávač 
FD radu HYDRA výkonným kalovým 
čerpadlom a výkonnou sacou 
turbínou so sacím výkonom  až 8 
000 l/h.
So sacou priechodnosťou 38 mm si 
HYDRA-BOY hravo poradí s blatom 
a malými kamienkami. Vo vnútri 
jednotky je sieťované vrecko odolné 
proti roztrhnutiu, ktoré sa ľahko 
vyprázdni, ktoré zhromažďuje nasaté 
hrubé pevné látky a chráni čerpadlo 

na odpadovú vodu. Jeho dlhé sacie a 
vypúšťacie hadice poskytujú širokú 
škálu aplikácií s veľkým priestorom 
na manévrovanie. Široká ponuka 
doplnkov robí z HYDRA-BOY silného 
pomocníka.

Ô  Flexibilita a dokonalá šikovnosť v 
najtesnejších priestoroch

Ô  Nízka hmotnosť
Ô  Veľká 45 l nádrž
Ô  Robustný a kompaktný dizajn
Ô  10 m dlhé sacie a vypúšťacie 

hadice
Ô  Žiadna komplikovaná elektronika
Ô  Dĺžka kábla 10 m vrátane 

zástrčky typu Schuko
Ô  Prúdový chránič 

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYD1001

SACIA KAPACITA 8 000 l/h
VÝKON TURBÍNY 1 200 Watt
VÝKON ČERPADLA PRI ODPADOVÝCH VODÁCH 900 Watt
HMOTNOSŤ (BEZ PRÍSLUŠENSTVA) 18 kg
SACIA HADICA A VYPÚŠŤACIA HADICA každá po 10 m, ø 38 mm
VEĽKOSŤ BEZ RÚČKY 46 x 49 x 64 cm (Š x D x V)
VEĽKOSŤ S RÚČKOU 46 x 66 x 85 cm (Š x D x V)

Ô  Rozsiahly balík príslušenstva
Ô  Pracovný hluk 82 dB (A)

SADA ZAHŔŇA:
•  HYDRA-BOY vysávače pre ha-

sičské zbory
• Sacia trubica štvordielna, ø 50 mm 
• 10 m sacia hadica
• 10 m odtoková hadica
• Transparentná tryska
• Aluminium floor nozzle
• Plastová podlahová hubica
• Kĺbová hubica
• Sací kartáč

HYDRA-BOY – MALÝ, KOMPATNÝ, VÝKONNÝ

// HYDRA-BOY
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// HYDRA-Z

HYDRA-Z
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Rössle vyvinul ďalší balíček pre 
HYDRU vysávače pre hasičské zbory 
zvlášť pre potreby firmy a hasičské 
zbory HYDRA-Z.
Príslušenstvo v odnímateľnom 
boxe na vrchu HYDRA zahrňuje 
trysky, hadice a nehrdzavejúca oceľ 
sacieho potrubia v oleju vzdornej 
kvalite. Okrem toho spojky môžu byť 
zatvorené záslepkou alebo guľovým 
ventilom, aby preprava kvapalín vo 
vnútri jednotky bola bezpečná.
Úniky chladiacej kvapaliny alebo 
hydraul ického ole ja  sú často 
vyskytovaným problém pri zásahoch 
ale s doplnkovou sadou HYDRA-Z 
budete plne pripravený na túto 
situáciu.

SADA ZAHŔŇA:
•  HYDRA vysávače pre hasičské 

zbory
•  Úložný box s krytom
•  Sacia hadica odolná voči oleju s 

C-spojkou, dĺžka 4 m
•  Nerezová sacia trubica dvojdielna 

ø 40 mm
•  Mobilná podlahová hubica ø 40 mm
•  Plastová kĺbová tryska
•  Prázdna spojka a guľový ventil na 

uzatvorenie sacieho otvoru a 
tlaková spojka

Doplnkový balík pozostávajúci z 
úložného boxu a výbavy je dostupný aj 
samostatne bez vysávača HDYRA FD. 
Vďaka praktickým štandardizovaným 
rozmerom úložného boxu sa dá ľahko 
umiestniť do záchranných vozidiel. 
Pojazdné kontajnery môžu byť tiež 
zodpovedajúcim spôsobom vybavené 
boxom. 
Pre operácie spojené napr.  s únikom 
oleja je doplnkový balík dokonalým 
doplnkom k vysávaču HYDRA.

SADA ZAHŔŇA:
•  Úložný box s krytom
•  Sacia hadica odolná voči oleju s 

C-spojkou, dĺžka 4 m
•  Nerezová sacia trubica dvojdielna 

ø 40 mm
•  Mobilná podlahová hubica ø 40 mm
•  Plastová kĺbová tryska
•  Prázdna spojka a guľový ventil na 

uzatvorenie sacieho otvoru a 
tlaková spojka

HYDRA-Z (HYDRA VRÁTANE DODATOČNÉ BALENIE, ÚLOŽNÝ BOX A OPEVNENIE)

DODATOČNÉ BALENIE S ÚLOŽNÝM BOXOM (BEZ VYSÁVAČA A BEZ OPEVNENIA)

// HYDRA-Z

Sacia hadica odolná 
olejom so spojkou C

Nerezová sacia trubica 
dvojdielna ø 40 mm

Mobilná podlahová 
hubica ø 40 mm

Plastová kĺbová tryska

Záslepka a  
guľový ventil

HYDRA-Z – PRIPRAVTE SA NA ŠPECIÁLNE OPERÁCIE

KOMPAKTNÝ PRÍDAVNÝ BALÍK

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDZ

HMOTNOSŤ (HYDRA, BOX S VYBAVENÍM A 
DRŽIAKOM) 46 kg

ROZMERY (VRÁTANIE KRABICE A DRŽIAKA) 60 x 63 x 108 cm (Š x D x V)

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYD1005

CELKOVÁ VÁHA 10 kg
ROZMERY BOXU 60 x 40 x 22 cm (Š x D x V)
ÚLOŽNÝ BOX NA MATERIÁL Polypropylén
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// TVRDÉ FAKTY

Dôležité sú kompaktné rozmery 
vysávačov, tu nájdete dôležité 
informácie jednotlivých produktov. 
Za povšimnutie stojí taktiež systém 

zabudovania kol ies v komore 
vysávača. Výška Hydry je meniteľná 
vďaka skladacím rukovätiam. 
Mnoho dobre umiestnených konzol 

umožňuje dobrú manipuláciu pri 
nakladaní alebo vykladaní.

HYDRA a HYDRA-BOY sa môžu 
pochváliť silným výkonom čerpadla. 
Grafy znázorňujú výkon v litroch za 
hodinu, v závislosti na výške čerpadla 
vysávača smerom na hor.
Tieto detaily jasne naznačujú že 
vysávač HYDRA-BOY so správnym 

výkonom dokáže čerpať vodu 
smerom nahor napr. z podzemného 
parkoviska. Výkon je dôležitý a 
dostatočne dostupný. Kombinácia 
veľmi kompaktného dizajnu so 
silným výkonom čerpadiel je v praxi 
presvedčivá.

Vyššie uvedená schéma znázorňuje 
možnosti výšky sania a výtlaku a 
taktiež môžete vidieť možnú dĺžku 
hadice na výpustnej strane čerpadla.

VÝKONNÝ GRAF HYDRA VÝKONNÝ GRAF HYDRA-BOY
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Vysávače pre hasičov typu HYDRA sú 
charakteristické mnohými šikovnými 
a užitočnými držiakmi pre manipuláciu 
a samotné použit ie .  Pr i  procese 
navrhovania sa výrobcovia zamerali 
hlavne na funkčné a bezpečnostné časti 
a samostatné uloženie elektroniky ktoré 
je na vysokej úrovni. Veľa detailov je vidieť 
na obrázkoch.
HYDRA je dodávaná s testami DIN VDE 
0701-0702 v súlade s predpisom DGUV 
3 vrátane testovacieho odznaku.

Vďaka sklopnej rukoväti sa znižuje 
nakladacia výška o 13 cm, čo nám pomáha 
šetriť priestor. Sklopná a rukoväť je 
dobre použiteľná aj v praxi pri samotnom 
používaní napríklad pri schodoch. Tlačítko 
použijeme stlačením palca a môžeme si 
tak zvoliť požadovanú polohu. 

Pogumovaná a protišmyková časť vám 
umožňuje dobré uchopenie aj pri nízkych 
teplotách aj s rukavicami.

Spiatočný ventil a  
vypúšťacie čerpadlo

IP 68 zástrčka a osobný 
bezpečnostný spínač

C-spojka pre požiarne hadice

Hliníková podlahová hubica a 
2-dielna sacia trubica ø 50 mm

Mechanická regulácia 
sacieho výkonu

Elektrický test podľa DIN

FLEXIBILNÁ RÚČKA

// VÝHODY

VÝHODY
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// PRE-SEPARÁTOR

PRE-SEPARÁTOR
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// PRE-SEPARÁTOR

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDRED128

Materiál Hliník
KOLIESKA Kolieska s obutými pneumatikami
HMOTNOSŤ 7,5 kg
MAXIMÁLNA NOSNOSŤ 250 kg
ROZMERY 48 cm x 70 cm x 118 cm (Š x D x V)

Keď je potrebné počas prevádzky 
vyčistiť a prefiltrovať materiály 
a kvapaliny pred ich vypustením 
do kanalizácie alebo vodných 
plôch, predseparátor ULTRA je 
nevyhnutným pomocníkom pre 
hasičské zbory.

Predseparátor ULTRA od Rössle AG, 
ktorý je namontovaný pred sacou 
stranou vysávačov série HYDRA, 
oddeľuje všetko, čo je potrebné 
filtrovať pri prevádzke vysokej vody, 
záplavách, prasknutí vodovodného 
potrubia alebo iných operáciách. 
Separácia veľkých pevných látok 
prebieha gravitačne – nasaté 
zavesené časti klesnú do nádrže 
a zostávajú na dne. Filtráciou s 
perforovaným filtračným sitom 
vyrobeným z hliníka a špongiovým 
filtrom sa hrubé častice zastavia 
skôr, ako dosiahnu vysávač. Tým 
sa účinne zabráni upchatiu sacej 
jednotky vysávača.

Predseparátor ULTRA je tiež ideálne 
vhodný na použitie v prípade úniku 
oleja. Napríklad látky viažúce olej 
alebo iné sorbenty sa nasávajú a 
filtrujú v predseparátore predtým, 
ako sa dostanú do vysávača. 
Kontaminovaný materiál v nádobe 
tak možno po použití zlikvidovať 
na príslušných zberných miestach. 
V závislosti od dĺžky používania 
môže byť potrebné prechodné 

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDRED127

MATERIÁL GRP
OBJEM NÁDRŽE 90 litrov
ŠPONGIOVÝ FILTER PPI 10T/PUR-Ether
SITO Hliník, priemer otvoru 22 mm
HMOTNOSŤ 12,5 kg
SPOJOVACIA HADICA 1 m, ø 50 mm, 2x spojka typu C-Storz
ROZMERY 52 cm x 74 cm (ø x V)

PRE-SEPARÁTOR ULTRA

VOLITEĽNÝ PODVOZOK PRE-SEPARÁTOR ULTRA

Pre-separátor s výbava

Podvozok 
(voliteľný)

Pre-separátor

Hlinikové sito

Uzáver

Filtračná 
špongia

Spájacia  
hadica

vyprázdnenie. V tomto prípade 
ďalšie nádoby poskytujú úľavu a 
umožňujú pokračovať v práci.

Predseparátor ULTRA môže byť 
voliteľne vybavený pneumatickým 
podvozkom, ktorý nielenže výrazne 
zlepšuje mobilitu, ale uľahčuje aj 
ľahké vyprázdňovanie/likvidáciu 
nahromadených tekutín a materiálov 
po použití.

Ô  Veľká 90 l nádrž
Ô  Robustné materiály a  

kompaktný dizajn
Ô  Minimalizované 

opotrebenie
Ô  1 m dlhá pripojovacia 

hadica
Ô  Vynikajúca mobilita 

pomocou voliteľného 
podvozka

PRE-SEPARÁTOR ULTRA – PRE UNIVERZÁLNE OPERÁCIE PRE-SEPARATOR
ULTRA
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PONORNÉ ČERPADLÁ
série TERA

HYDRA SWAP 
Multi-Skimmer

HYDRA-Z
HYDRA s doplnkovou 
výbavou a boxom

// PREHĽAD VÝROBKOV

UNIVERZÁLNA STIERKA

NAŠA PONUKA PRE HASIČSKÉ ZBORY
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// PREHĽAD VÝROBKOV

HYDRAGRP PRE-SEPARÁTOR
s voliteľným pneu-
matickým podvozkom

HYDRA-BOY MOBILNÝ KONTAJNER
Verzia s náradím v 
kombinácií HYDRA
 a pre-separátor

V y u ž i t e  v ý h o d y  n á š h o 
komplexného sortimentu, ktorý 
pre vás neustále vyví jame 
s pr íslušným know-how a 
dlhoročnými skúsenosťami.

Inovácie a úzky kontakt so 
zákazníkmi podporujú neustály 
rast nášho sortimentu o nové 
produkty, ktoré vás aktívne 
podporujú vo vašich prevádzkach.

SILNÝ POMOCNÍK V BOJI PROTI VODE!
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// MULTI-SKIMMER

HYDRA SWAP

Zásah hasičských zborov často 
súvisí s kvapalinami nebezpečnými 
pre životné prostredie, ako sú 
minerálne oleje, palivá alebo 
chemikálie, ktoré unikli. V týchto 
prípadoch je dôležité konať rýchlo 
a efektívne, aby sa zabránilo šíreniu 
úniku a jeho rozsiahlemu vplyvu na 
životné prostredie.
Nový Multi-Skimmer HYDRA SWAP  
(Swimming Water Application 
Protection) na odstraňovanie oleja 
a kontaminovaného materiálu 
sa používa v kombinácii s 
medzinárodne osvedčeným FD 
vysávačom HYDRA (pozri str. 4/5) 
a predseparátorom ULTRA (pozri 
str. 12/13). Postupnosť týchto 
zariadení značne uľahčuje extrakciu 
nežiaducich látok z vodných plôch.

Nasávacia komora skimmeru je 
umiestnená v plaváku, cez ktorý 
nasáva nečistoty na vodnej hladine. 
Skimmer je navrhnutý tak, aby sa 
prispôsobil vodnej hladine. Cez 
pripojenú saciu hadicu sa nasáva 
povrchová voda, ako aj plávajúce 
materiály. S výsuvnou teleskopickou 
tyčou možno skimmer ľahko viesť na 
vodnej hladine. V prípade potreby je 
možné s jedným vysávačom HYDRA 
FD prevádzkovať aj dva skimmery, a 
to buď v paralelnej prevádzke, alebo 
prevádzkované oddelene od seba.
S HYDRA SWAP ste optimálne 
vybavení pre citlivé zásahy s 
kontaminovanými materiálmi.

Ô  Skimmer pláva na vodnej hladine 
vďaka kompaktnému plaváku

Ô  Kompenzácia hladiny vody pre 
optimálny sací výkon

Ô Sací otvor 200 x 40 mm
Ô  Voliteľné predĺženie sacej hadice 

pre väčší dosah
Ô  Operovať s dvoma skimmermi na 

raz je samozrejme možné.
Ô  Jednoduchý transport
Ô  Nízka hmotnosť

SADA ZAHŔŇA:
•  HYDRA SWAP Multi-Skimmer
•  Výsuvná teleskopická tyč 

GRP (1,6 – 3,0 m)
•  12 m sacia hadica s 2x C-Storz 

/ C52 spojkou a 90° ohybom 
C-Storz / C52 na pripojenie hadice

HYDRA SWAP – EFEKTÍVNE ODSTRÁNENIE KONTAMINOVANÉHO MATERIÁLU

NOVINKA
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// MULTI-SKIMMER

Multi-Skimmer HYDRA SWAP je v 
prevádzke zapojený pred kombináciu 
zariadení pozostávajúcu z vysávača 
HYDRA a predseparátora ULTRA, 
v ktorom sú jednotlivé zariadenia 
navzájom prepojené sacími 
hadicami. Sací výkon zabezpečuje 
vysávač pre hasičské zbory.
Kvapaliny sú sacím otvorom 
nasávané do sacej komory 
skimmeru a odtiaľ sú cez plávajúcu 
saciu hadicu napojenú na C-spojku 
vedené do predseparátora ULTRA. 
Olej a kontaminované materiály 
sú oddelené v predseparátore 
(pozri str. 12/13 pre filtračný efekt 
predseparátora ULTRA). Nasávaná 
voda prechádza z predseparátora 

cez spojovaciu hadicu do vysávača 
pre hasičské zbory. Nerezové 
kalové čerpadlo umiestnené v 
nádrži vysávača pre hasičské zbory 
v konečnom dôsledku prečerpá 
nasatú kvapalinu cez výtlačnú 
hadicu na požadované miesto 
vypúšťania alebo likvidácie.
Kontaminovaný materiál, ktorý sa 
zhromažďuje v nádrži predseparátora, 
je možné po použití zlikvidovať na 
príslušných zberných miestach.
Na použitie vyššie opísanej 
kombinácie vybavenia nie je potrebné 
žiadne ďalšie príslušenstvo. Všetky 
hadice použité na pripojenie sú už 
zahrnuté v príslušných sadách pri 
kúpe Multi-Skimmeru, vysávača 

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDSK00

TYP SPOJKY Spojka C-Storz / C52
HMOTNOSŤ 8 kg
PLAVÁK JE VYROBENÝ Polyetylén
ROZMERY 60 x 45 x 18 cm (Š x D x V)

SACIA KAPACITA VYSÁVAČA HYDRA PRE 
HASIČSKÉ ZBORY

1 skimmer - 22 l/min
2 Skimmer - 16 l/min s dvojitou sacou 
plochou

HYDRA pre hasičské zbory a 
predseparátora ULTRA. Voliteľne 
možno dosah skimmeru na vodnej 
hladine zväčšiť voliteľne dostupným 
12 m predĺžením sacej hadice.

POPIS POUŽIVANIA HYDRA SWAP
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// ČERPADLÁ SÉRIE TERA

PONORNÉ ČERPADLÁ SÉRIE TERA

Sú nevyhnutné pre hasičské 
zbory počas operácií súvisiacich s 
vodou: efektívne a odolné kalové 
/ ponorné čerpadlá, ktoré ľahko a 
rýchlo odčerpávajú vodné kvapaliny 
a nahromadené látky v nich 
obsiahnuté.
Ako doplnok k osvedčeným 
vysávačom pre hasičské zbory 
radu HYDRA ponúka Rössle AG 
vo svojom sortimente elektrické 
kalové / ponorné čerpadlá radu 
TERA. Čerpadlá môžu byť použité 
samostatne alebo ako podpora 
k vysávačom FD a pomôžu vám 
bojovať s vodnými masami ešte 
rýchlejšie.
Dve menšie ponorné čerpadlá KILO 
a MEGA sú vybavené pripojením 
C-Storz a presvedčia svojimi 
vstupnými rozmermi ø 30 mm a ø 
35 mm a jednoduchou, mobilnou 

použiteľnosťou.
Väčšie trojfázové ponorné čerpadlá 
GIGA a TERA dodávajú až 60 000 
l/h s veľkosťou vstupného zrna ø 11 
mm a dopravným tlakom 2 alebo 2,4 
bar a sú tak účinným pomocníkom v 
boji s veľkými objemami vody.

S kalovými / ponornými čerpadlami 
série TERA je váš hasičský zbor 
dobre vybavený v prípade núdze 
počas veľkej vody, silného dažďa a 
záplav.

ČERPADLÁ KILO A MEGA
Ô  Typ spojky: Spojka C-Storz
Ô  Robustné a kompaktný dizajn
Ô  Pre stacionárne a mobilné 

použitie
Ô  Ľahká preprava
Ô Zahŕňa plávajúci prepínač
Ô  230 V 50 Hz striedavý prúd
Ô  Dĺžka kábla 10 m
Ô  Trieda izolácie F, krytie IP68

ČERPADLÁ GIGA A TERA
Ô  Typ spojky: Spojka B-Storz
Ô  Pevná a robustná konštrukcia
Ô  Excelentné pri vysokom objeme 

vody
Ô  3~ 400 V trojfázový 50 Hz
Ô  Max. čerpací tlak 2 resp. 2,4 bar
Ô  Dĺžka kábla 10 m
Ô  Trieda izolácie F, krytie IP68

KALOVÉ/ PONORNÉ ČERPADLÁ SÉRIE TERA
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// ČERPADLÁ SÉRIE TERA

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDZ001

KAPACITA ČERPANIA 240 l/min // 14 400 l/h
VÝKON ČERPADLA 1 000 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE 230 V 50 Hz striedavý prúd
VEĽKOSŤ ZRNA 30 mm
HMOTNOSŤ 9 kg

MATERIÁL
Moplen, noryl, nehrdzavejúca 
oceľ

ROZMERY 18 x 37 cm (H x V)

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDZ002

KAPACITA ČERPANIA 400 l/min // 24 000 l/h
VÝKON ČERPADLA 1 400 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE 230 V 50 Hz striedavý prúd
VEĽKOSŤ ZRNA 35 mm
HMOTNOSŤ 12 kg
MATERIÁL Nehrdzavejúca oceľ
ROZMERY 21 x 36 cm (H x V)

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDZ003

KAPACITA ČERPANIA 750 l/min // 45 000 l/h
VÝKON ČERPADLA 2 200 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE 3~ 400 V trojfázový 50 Hz
VEĽKOSŤ ZRNA 11 mm
HMOTNOSŤ 45 kg
MATERIÁL Nerezová oceľ, chróm
ROZMERY 24 x 52 cm (ø x V)

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDZ004

KAPACITA ČERPANIA 1 000 l/min // 60 000 l/h
VÝKON ČERPADLA 4 000 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE 3~ 400 V trojfázový 50 Hz
VEĽKOSŤ ZRNA 11 mm
HMOTNOSŤ 50 kg
MATERIÁL Nerezová oceľ, chróm
ROZMERY 24 x 55 cm (ø x V)
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Diagramy zobrazujú čerpaciu kapacitu ponorných 
čerpadiel Rössle KILO, MEGA, GIGA a TERA v m³ za 
hodinu vo vzťahu k čerpacej výške.

KILO

MEGA

TERA

GIGA

VÝKONNÝ GRAF KILO

VÝKONNÝ GRAF MEGA
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VÝKONNÝ GRAF TERA
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// ČERPADLÁ SÉRIE ROSS

Okrem známych a v praxi overených 
ponorných čerpadiel radu TERA 
rozšírila spoločnosť Rössle AG svoj 
rad ponorných čerpadiel o čerpadlá 
nového radu ROSS. Čerpadlá rady 
ROSS sú výborným doplnkom k už 
zavedeným ponorným čerpadlám 
od Rössle.
Čerpadlá FLAT-ROSS a B-ROSS 
(s upevňovacím krúžkom) možno 
použiť na plošné nasávanie. 
Čerpadlo B-ROSS je ideálne aj pre 
veľké vodné masy a na preklenutie 
vzdialeností. Celonerezové čerpadlo 
C-ROSS je vhodné okrem iného na 
preklenutie výšok a na použitie v 
potravinárskom sektore (hodnota 
pH od 5-8). Čerpacie výkony týchto 
stabilných a robustne postavených 
čerpadiel sa pohybujú od 240 l/min 
(14 400 l/h) do 670 l/min (40 300 
l/h).

S novými ponornými čerpadlami od 
Rössle AG môže váš hasičský zbor 
pokryť všetky prevádzkové účely a 
konať rýchlo a účelne.

ČERPADLO FLAT-ROSS
Ô  Typ spojky: Spojka C-Storz
Ô  Stabilná a kompaktná konštrukcia
Ô  Efektívne ploché sanie až po 

nízku hladinu vody 1-2 mm
Ô  Extrakcia zvyškovej vody
Ô  230 V 50 Hz striedavý prúd
Ô  Voliteľne s plavákovým spínačom
Ô  Dĺžka kábla 10 m
Ô  Trieda izolácie F, krytie IP68

ČERPADLO C-ROSS
Ô  Typ spojky: Spojka C-Storz
Ô  Stabilná a robustná konštrukcia
Ô  Vynikajúce na premostenie výšok
Ô  Vhodné na použitie v 

potravinárskom priemysle

Ô  230 V 50 Hz striedavý prúd
Ô  Voliteľne s plavákovým spínačom
Ô  Dĺžka kábla 20 m
Ô  Trieda izolácie F, krytie IP68

ČERPADLO B-ROSS
Ô  Typ spojky: Spojka B-Storz
Ô  Stabilná a robustná konštrukcia
Ô  Vynikajúce pre veľké vodné masy
Ô  Ploché odsávanie je možné  

pomocou upevňovacieho krúžku
Ô  230 V 50 Hz striedavý prúd
Ô  Voliteľne s plavákovým spínačom
Ô  Dĺžka kábla 20 m
Ô  Trieda izolácie F, krytie IP68

PONORNÉ ČERPADLÁ SÉRIE ROSS

PONORNÉ ČERPADLÁ SÉRIE ROSS

NOVINKA
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// ČERPADLÁ SÉRIE ROSS

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDZ007

ČERPACIA KAPACITA 240 l/min // 14 400 l/h
VÝKON ČERPADLA 400 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE 230 V 50 Hz striedavý prúd
VEĽKOSŤ ZRNA 6 mm
HMOTNOSŤ 11 kg

MATERIÁL
Liatina, hliník, nehrdzavejúca 
oceľ, plast

ROZMERY 23 x 32 cm (ø x V)

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDZ006

ČERPACIA KAPACITA 570 l/min // 34 200 l/h
VÝKON ČERPADLA 1 500 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE 230 V 50 Hz striedavý prúd
VEĽKOSŤ ZRNA 8 mm
HMOTNOSŤ 19 kg
MATERIÁL Nehrdzavejúca oceľ
ROZMERY 17 x 48 cm (ø x V)

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDZ005

ČERPACIA KAPACITA 670 l/min // 40 300 l/h
VÝKON ČERPADLA 1 500 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE 230 V 50 Hz striedavý prúd
VEĽKOSŤ ZRNA 9 mm
HMOTNOSŤ 31 kg

MATERIÁL
Liatina, nehrdzavejúca oceľ, 
chróm

ROZMERY 30 x 58 cm (ø x V)

FLAT-ROSS

C-ROSS

B-ROSS

VÝKONNÝ GRAF FLAT-ROSS

VÝKONNÝ GRAF C-ROSS

VÝKONNÝ GRAF B-ROSS

Veľkosť sacieho  
otvoru FLAT-ROSS

Veľkosť sacieho  
otvoru C-ROSS

Veľkosť sacieho  
otvoru B-ROSS

Veľkosť sacieho otvoru  
ploché odsávanie B-ROSS

Grafy zobrazujú čerpací výkon ponorných čerpadiel 
Rössle FLAT-ROSS, C-ROSS a B-ROSS v m³ za hodinu 
vo vzťahu k čerpacej výške.

100
Q

L/1’

m3/h

vm

6

200

12 18

400

24

15

12

9

6

3

300

200
Q

L/1’

m3/h

vm

12

400

24 36

800

48

25

20

15

10

5

600

200
Q

L/1’

m3/h

vm

12

400

24 36

800

48

25

20

15

10

5

600



22 // Vysávače pre hasičské zbory

// MOBILNÝ KONTAJNER

MOBILNÝ KONTAJNER

Individuálny a flexibilný kontajner 
pre potreby hasičských zborov –  
vybavený produktami od Rössle AG.
Mobilný kontajner z eloxovaných 
hliníkových profilov je možné vybaviť 
rôznymi kombináciami série HYDRA 
ako HYDRA a HYDRA-BOY ako aj 
predseparátorom ULTRA pomocou 
individuálne nastaviteľných vodiacich 
líšt. Zodpovedajúce príslušenstvo sa 
dá tiež bezpečne uložiť a je okamžite 
na dosah.
Pre zaistenie bezpečnej manipulácie 
pri maximálnej mobilite je mobilný 
kontajner vybavený dvoma otočnými 
kolieskami s guľôčkovými ložiskami, 
dvomi pevnými kolieskami s 
guľôčkovými ložiskami s bubnovými 
brzdami a funkciou mŕtveho muža, 
ako aj nožnou parkovacou brzdou.

Pojazdný kontajner, ktorý je 
špeciálne prispôsobený a vybavený 
požiadavkám každého hasičského 
zboru, je ideálnym vybavením, 
aby ste sa mohli v prípade núdze 
okamžite zasahovať a pomôcť.

Ô  Individuálne nakladanie 
prispôsobené požiadavkám 
zákazníka

Ô  Robustná a odolná konštrukcia 
vyrobená z vysoko pevnostných 
profilov

Ô  Plošiny vyrobené z preglejky 
odolnej voči poveternostným 
vplyvom

Ô  Ergonomické ovládanie 
pomocou plynulej rukoväte s 
protišmykovým a proti chladu 
izolujúcim mäkkým povrchom

Ô  Dve otočné kolieska ø 200 mm 
pre dobrú manévrovateľnosť s 
guličkovými ložiskami a zámkom 
kolies

Ô  Dve pevné kolieska s guličkovými 
ložiskami s bubnovou brzdou a 
funkciou mŕtveho muža. Necitlivé 
na prach, vlhkosť a olej.

Ô  Parkovacia brzda je ovládateľná 
nohou

Ô  Priehlbina v základnej doske 
spolu s bezpečnostným 
popruhom pre voliteľný kôš na 
hadice pre C-hadice

MOBILNÝ KONTAJNER RÖSSLE – INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA PRE EFEKTÍVNY ZÁSAH

Možnosti
HYDRA-BOY, pre-separátor ULTRA

Možnosti
HYDRA, pre-separátor ULTRA



23S výhradou technických zmien platia naše obchodné podmienky: www.roessle.ag // Vysávače pre hasičské zbory

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYD1010 (VLASTNÝMI RIEŠENIAMI)

MATERIÁL
Hliník a preglejka odolná voči poveternostným 

vplyvom
MAX. NOSNOSŤ 500 kg
HMOTNOSŤ cca. 90 kg
ROZMERY 80 x 120 x 180 cm (Š x D x V)

// MOBILNÝ KONTAJNER

Mobilný kontajner vám ponúka 
všestranné a prispôsobené možnosti 
pre individuálnu konfiguráciu. Okrem 
úložných priestorov pre prístroje série 
HYDRA ako aj príslušenstva v hornej 
vaničke je k dispozícii voliteľný priestor 
pre úložné boxy, Multi-Skimmer HYDRA 
SWAP alebo naše doplnkové balenie 
olejových vložiek.
Na vonkajšej strane bol vytvorený 
ďalší úložný priestor pre sacie hadice, 
univerzálnu stierku ako aj teleskopickú 
tyč Multi-Skimmeru.
Konštrukcia bola navrhnutá z preglejky 
odolnej voči poveternostným vplyvom, 
aby sa ušetrila hmotnosť. Jedna bočná 
stena hornej vaničky sa dá sklopiť 
pre jednoduché a ľahké nakladanie a 
vykladanie.

Možnosti
HYDRA-BOY, HYDRA-BOY

Možnosti
HYDRA, HYDRA

Možnosti
HYDRA, HYDRA-BOY

PRISPÔSOBENÉ VAŠIM POTREBÁM
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// UNIVERZÁLNA STIERKA

Keď je potrebné počas prevádzky 
odstrániť nečistoty a tekutiny, 
univerzálna stierka nahrádza 
bežné metly a gumené posúvače a 
vďaka svojej všestrannosti prináša 
požadovaný a efektívny výsledok.
Odstraňovanie vody, hasiacej peny, 
olejového spojiva a iných nečistôt, 
ako je sklo a triesky, je enormne 
uľahčené striedavo použiteľnými 
klznými lištami na akomkoľvek 
povrchu. Aj na nepravidelných 
povrchoch sa dosahujú vynikajúce 
výsledky, pretože flexibilné posuvné 
lišty sa prispôsobia podlahe a 

nenakláňajú sa. Univerzálna stierka 
je dokonalým doplnkom nášho 
sortimentu.

Ô  Novinka: variant s antistatickou 
metlou z prírodných štetín  
Piassava

Ô  Na odstraňovanie rôznych 
nečistôt v pevnej a tekutej forme

Ô  Vysoká chemická odolnosť
Ô  GRP tyč odolná proti zlomeniu
Ô  Vďaka tvaru ochranného štítu 

prítlačnej plochy sú kvapaliny 
smerované v smere tlačenia

JEDNODUCHO ODSTRÁNITE NEČISTOTY, TEKUTINY A POD. Z POVRCHU.

UNIVERZÁLNA STIERKA

TECHNICKÉ ÚDAJE Položka č. HYDS50 // HYDS51

PÁS NA METLU
Nylonová metla alebo prírodné štetiny 
Piassava

MATERIÁL Plast, GRP, hliník
ROZMERY 168 x 50 x 25 cm (V x Š x D)

UNIVERZÁLNA STIERKA

Plastová prítlačná plocha

Rýchlouzáver pre 
prispôsobenie dĺžky 
tyče (1,6 - 3,0 m)

Nylonová metla

Antistatická metla  
Piassava z prírodných 
štetín

PIASSAVA METLA – HYDS51

NYLONOVÁ METLA – HYDS50

PRÍSLUŠENSTVO K UNIVERZÁLNEJ STIERKE
PRÍSLUŠENSTVO K UNIVERZÁLNEJ STIERKE
Položka č. Názov Produktu Popis

HYDMS05 Nylonová tyč na metly Náhradná tyč metly pre univerzálnu stierku.

HYDMS06 Plastová posuvná čepeľ Náhradná posuvná čepeľ pre univerzálnu stierku.

HYDMS14 Piassava metla Náhradná tyč metly pre univerzálnu stierku.
Namiesto nylonovej metly možno univerzálnu stierku použiť 
aj s novou, antistatickou a vlhku odolnou metlou Piassava z 
prírodných vlákien.
Keďže ide o prírodný produkt, prírodné vlákna môžu po 
vyschnutí skrehnúť.
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// PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO HYDRA

Okrem rozmerovo stabilných hadíc u nás zakúpite aj požiarne hadice vo 
veľkostiach C42, C52 , B65 a B75.!

ACCESSORIES HYDRA
Položka č. Názov Produktu Popis

HYDRED113 Mobilná sacia hubica Hliníková podlahová hubica so šírkou 450 mm má 
individuálne výškovo nastaviteľné kolieska  a má priemer 
50 mm.

HYDRED114 Sacia trubica Dvojdielna skrutkovacia PVC sacia trubica s ohybom 45° 
a priemerom 50 mm umožňuje ergonomickú pracovnú 
aplikáciu.

HYDRED117 Guľový ventil C-Storz / C 52 Guľový ventil HYDRA veľkosti C52 -  2“ z mosadze na 
uzatváranie sacej hadice HYDRA má obojstranne pevnú 
spojku z ľahkého kovu. Uzáver spoľahlivo zabraňuje 
spätnému prúdeniu do hlbších priestorov.

HYDRED118 Zásuvka s ochranou Osobný ochranný spínač HYDRA PRCD-S+ vrát. 3 m kábel 
a prípojky Schuko umožňujú bezpečný odber prúdu z 
dostupných zásuviek. Zapája sa medzi zariadenie a zásuvku 
ako predlžovací kábel.

HYDRED124 Sacia hadica 12 m dlhá sacia hadica HYDRA vrát. jednej spojky C-Storz a 
jedna zásuvka.

HYDRED125 Vypúšťacia hadica a 
predĺženie vypúšťacej hadice

12 m dlhá vypúšťacia hadica HYDRA vrát. dvoch sacích 
spojok C52. Dá sa použiť aj ako predlžovacia hadica:
S 12 m predĺžením vypúšťacej hadice HYDRA vrát. dvoch 
spojok C52, celková dĺžka hadice sa dá predĺžiť na celkových 
24 m.

HYDRED131 Záslepka C-Storz Spojka HYDRA vo veľkosti C52 je odolná voči oleju a 
benzínu. Spojku je možné pevne spojiť s nádržou vysávača 
pre hasičské zbory pomocou retiazky.

HYDRED133 Predĺženie sacej hadice S 12 m predĺžením sacej hadice HYDRA vrát. spojok,  je 
celkovú dĺžku hadice možné predĺžiť na celkových 24 m.

TOR158 Vystuženie hadice / ochrana proti  
zalomeniu

Vystuženie hadice zabraňuje zalomeniu sacej hadice a tým 
narušeniu sacej prevádzky. Výstuž hadice je od roku 2023 
štandardne súčasťou súpravy HYDRA.
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// PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO HYDRA-BOY
PRÍSLUŠENSTVO HYDRA-BOY
Položka č. Názov Produktu Popis

HYDBOY162 Taška Sieťové vrecko odolné proti roztrhnutiu umiestnený vo 
vnútri na suchý zips. Vo vnútri sa zhromažďujú hrubé pevné 
látky, ktoré môžu byť po použití ľahko odstrániteľné.

HYDBOY163 Sacia mobilná hubica Podlahová hubica  so šírkou 450 mm o priemer 38 mm 
umožňuje rýchlejšie vysávanie na väčších povrchoch.

HYDBOY166 Sacia hadica 10 m dlhá sacia hadica HYDRA-BOY vrát. saciej trubice s 
ohybom a sacími spojkami.

HYDBOY167 Vypúšťacia hadica 10 m dlhá vypúšťacia hadica HYDRA-BOY vrát. sacích 
spojok C52.

HYDBOY168 Sacia trubica Celé plastové sacie potrubie sa pôvodne skladá zo štyroch 
kusov. Tieto si musíte objednať jednotlivo.

HYDBOY169 Uhlová sacia trubica Plastové sacie potrubie s ohybom vr. spojovacej matice 
umožňuje ergonomické použitie.

HYDBOY170 Sacia hubica Plastová podlahová hubica má šírku 360 mm a priemer 38 
mm.

HYDBOY171 Plochá hubica Plochá hubica HYDRA-BOY umožňuje vysávanie tekutín v 
zúžených priestoroch.

HYDBOY172 Priehľadná plochá hubica Priehľadná plochá hubica HYDRA-BOY z PVC uľahčuje 
nasávanie tekutín.

HYDBOY173 Sací kartáč Tento kartáč umožňuje nasávať kvapaliny z jemných 
povrchov.

HYDBOY178 Predĺženie vypúšťacej hadice S 10 m predĺžením vypúšťacej hadice HYDRA-BOY vrát. 
Dve C-Storz spojky, celková dĺžka hadice sa dá predĺžiť na 
celkových 20 m.

SZ805 Predĺženie sacej hadice S 10 m predĺžením sacej hadice HYDRA-BOY vrát. dve 
spojky, celková dĺžka hadice sa dá predĺžiť na celkových 20 
m.



27S výhradou technických zmien platia naše obchodné podmienky: www.roessle.ag // Vysávače pre hasičské zbory

// PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLÁ

PRÍSLUŠENSTVA DOPLNKOVÝ BALÍK

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLÁ
Položka č. Názov Produktu Popis

HYDZ005-1 Plochý sací krúžok pre ponorné čerpadlo 
B-ROSS

S plochým sacím prstencom je možné ponorné čerpadlo 
B-ROSS použiť na plytké nasávanie. Pri použití nástavca 
je možné čerpať vodu až na niekoľkomilimetrovú hladinu 
vody. Plochý sací krúžok je štandardne súčasťou každého 
čerpadla B-ROSS a v prípade potreby je možné ho objednať 
samostatne (v prípade opotrebovania).

HYDRED135 Guľový ventil B-Storz Guľový ventil veľkosti B75 -  2“ z mosadze na vypínanie 
čerpadiel B-ROSS, GIGA a TERA má obojstranne pevnú spo-
jku z ľahkého kovu. Uzáver spoľahlivo zabraňuje spätnému 
prúdeniu do hlbších priestorov.

HYDZFL Plavákový spínač pre ponorné čerpadlá 
radu ROSS

Ponorné čerpadlá FLAT-ROSS, B-ROSS a C-ROSS série 
ROSS môžu byť voliteľne vybavené plavákovým spínačom.

DOPLNKOVÝ BALÍK PRÍSLUŠENSTVA PRE HYDRA-Z
Položka č. Názov Produktu Popis

HYDRED117 Guľový ventil C-Storz / C 52 Guľový ventil HYDRA veľkosti C52 -  2“ z mosadze na 
uzatváranie sacej hadice HYDRA má obojstranne pevnú 
spojku z ľahkého kovu. Uzáver spoľahlivo zabraňuje 
spätnému prúdeniu do hlbších priestorov.

HYDRED131 Záslepka C-Storz Spojka HYDRA vo veľkosti C52 je odolná voči oleju a 
benzínu. Spojku je možné pevne spojiť s nádržou vysávača 
pre hasičské zbory pomocou retiazky.

TOR131-B Sacia hubica Hliníková podlahová hubica HYDRA so šírkou 450 mm má 
individuálne výškovo nastaviteľné kolieska a 40 mm prípojku 
pre saciu trubicu súčasťou príplatkového balenia.

TOR143 Sacia hadica Oleju odolná, 4 m dlhá sacia hadica HYDRA s priemerom 40 
mm je vhodná najmä na použitie pri ropných škvrnách.

TOR145 Sacie trubice Oleju odolná, 0,5 m dlhá 2-dielna sacia trubica HYDRA z 
nehrdzavejúcej ocele s priemerom 40 mm je vhodná najmä 
na použitie pri ropných škvrnách. Každý segment sacieho 
potrubia je potrebné objednať samostatne.

TOR147 Uhlová tryska Uhlová hubica HYDRA umožňuje vysávanie tekutín v úzkych 
priestoroch.
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RÖSSLE AG
Vysávače pre hasičské zbory
Johann-Georg-Fendt-Strasse 50
D-87616 Marktoberdorf, Germany
Telefón: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-Mail: info@roessle.ag
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