
II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen

Středotlaké zvedací vaky 1.0 bar

Sava středotlaké zvedací vaky pro tlak 1.0 bar jsou ideální 
pro záchranu osob uvězněných pod dopravním prostředkem 
při autohaváriích, leteckých katastrofách nebo zřícených 
tunelech, mostech a bedněních (lešeních) – hlavně 
v situacích kde nemohou být použity obvyklé záchranářské 
metody nebo by tyto metody byly příliš časově náročné. 
Sava zvedací vaky lze použít i na měkkých, nerovných nebo 
štěrkových podkladech, dále se používají na zasněženém 
nebo zamrzlém povrchu. Kombinací různých materiálů 
nabízejí Sava zvedací vaky během použití vysoký stupeň 
bezpečnosti. Spodní i vrchní část vaku jsou vyrobeny 
z relativně silné vícenásobné vrstvy tvořené pryží zpevněné 
textilem, která je vysoce odolná proti proražení. Boční 
stěny jsou tvořeny speciální polyamidovou tkaninou, která 
poskytuje odpovídající troj až čtyřnásobný bezpečnostní 
koeficient (provozní tlak/tlak destrukční).

Technická data Středotlaké zvedací vaky 1.0 bar

Typ Číslo položky
Průměr Max. zvedací síla

Max. pracovní 
tlak

Zvedací výška Výška 
prázdného vaku

Max. spotřeba 
vzduchu

Hmotnost sady

mm kg bar m mm L kg

MA 5214788 610 2976 1,0 0,43 50 295 15

MB 521479 760 4650 1,0 0,59 50 620 24

MC 521481 910 6694 1,0 0,61 50 900 45

MD 521482 1220 11902 1,0 1,00 100 3010 70

525662 519994504063

504061

system 1.0 bar

Kód Popis Množství Váha (kg)

521472 Přepravní pouzdro typu MA* 1 x 1,00

521485 Přepravní pouzdro typu MB* 1 x 1,25

521486 Přepravní pouzdro typu MC* 1 x 1,50

521487 Přepravní pouzdro typu MD* 1 x 2,00

504063 Plnící hadice 5 m žlutá 1 x 1,50

525662 Plnící hadice 5 m červená 1 x 2,00

504061 Dvojitý pojistný a ovládací ventil 1.0 bar 1 x 2,00

528119 Dvojitý pojistný a ovládací ventil typ 
Deadman 1.0 bar 1 x 3,10

523835 Redukční ventil 200/300 bar, s hadicí 2 m 1 x 1,80

522050 Sada na opravy 1 x 0,30
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