
RESQTEC PROFIX MAX 
 NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE I KOMPLETNE ROZWIĄZANIA
Urządzenie podporowe RESQTEC ProFix jest zintegrowanym I łatwym w użytku narzędziem podporowym wykonanym tylko z wysokiej klasy stopów. Odporne zarów-

które powinna mieć każda ekipa ratownicza na świecie.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA RATOWNICZE
CAŁKOWICIE ZINTEGROWANY SYSTEM

NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE PODPORY.
ZOPTYMALIZOWANE DLA STRAŻAKÓW, SANITARIUSZY, 

MARYNARKI WOJENNEJ I WOJSK LĄDOWYCH



BEZPIECZEŃSTWO I ŁATWOŚĆ UŻYTKU
_______________________________________________

Automatyczny system blokujący ProFix Max czyni podpieranie i stabilizowanie 
ładunków łatwym niczym oddychanie. Dodaj pneumatyczne funkcjonalności 
ProFix Max’a, a każdy ratownik może obsługiwać podpory bezpiecznie poza 
zasięgiem ładunku. Praca w strefach niebezpiecznych, pod ładunkiem, nie 
jest już dłużej niezbędna. Dodano również wskaźniki wysokościowe w celu 
zapewnienia, że maksymalna wysokość nie zostanie przekroczona podczas 
procedury podnoszenia. Wszystkie te właściwości są specjalnie zaprojektow-
ane tak, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo ratowników.

WYTRZYMAŁOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ
_______________________________________________

Urządzenie podporowe ProFix Max jest wykonane z wysokiej klasy stopów alu-
minium, co daje mu potężną siłę podnoszenia 15 ton. Użycie przedłużek stand-
ardowo zmniejsza siłę podpór. Jednak specjalne stopy pozwalają na przyłożenie

większych sił na większych długościach niż w przypadku konwencjonalnych 
podpór. Ponadto użycie ich w operacjach drążenia/wykopywania sprawia, że 
potrzebnych jest mniej podpór ProFix Max. Poziomy  odstęp pomiędzy dwie-
ma podporami może wynosić, w zależności od typu gleby i innych zmiennych, 
aż do 2.44 m. Zostało to formalnie zatwierdzone przez Agencję Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Pracy Stanów Zjednoczonych.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA RATOWNICZE
_______________________________________________

ProFix Max zostało zdobywcą nagrody Reddot Design, ponieważ posiada 
jeszcze jedną unikalną cechę: pełną wodoodporność (zarówno na wodę słodką, 
jak i słoną),. Podpora ProFix Max umożliwia Systemowi Pod bycie użytym w 
operacjach na morzu w każdym miejscu na świecie. Oznacza to, że ProFix Max 
jest odpowiedni dla każdego scenariusza akcji ratowniczej, co czyni go zna-
komitym, kompletnym rozwiązaniem ratowniczym.

RESQTEC PROFIX MAX
NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE I 
KOMPLETNE ROZWIĄZANIA

   PXM 470 PXM 600 PXM 880–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Nr kat. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Max ciśnienie robocze 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Waga 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zakres pracy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skok cylindra 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Całkowita długość złożonego sprzętu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Limit obciążenia roboczego 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8410.0290.00

10bar / 145 psi 

7.6 kg / 16.6 lb 

47-66.3 cm / 18.5”-26.1” 

14.4 cm / 5.7” 

58.6 cm / 23” 

147kN / 15 ton / 16.5 US ton 

8410.0300.20

10bar / 145 psi 

8.8 kg / 19.4 lb 

60-91.4 cm / 23.6”-36.0” 

26.5 cm / 10.4” 

71.6 cm / 28.2” 

147kN / 15 ton / 16.5 US ton 

8410.0310.20

10bar / 145 psi 

11.7 kg / 25.8 lb 

88-142.9 cm / 34.6-56.3” 

50 cm / 19.7” 

99.6 cm / 39.2” 

147kN / 15 ton / 16.5 US ton 

     PXM 1400 PXM 2300–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Nr kat. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Max ciśnienie robocze 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Waga 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zakres pracy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skok cylindra 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Całkowita długość złożonego sprzętu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Limit obciążenia roboczego 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8410.0320.20

10bar / 145 psi 

17 kg / 37.5 lb 

140-238.6 cm / 55.1”-94.0”

93.7 cm / 36.9” 

151.6 cm / 59.7” 

147kN / 15 ton / 16.5 US ton 

8410.0330.20

10bar / 145 psi 

26 kg / 57 lb 

230-404.2 cm / 90.6”-159.1” 

169.3 cm / 66.7”

241.6 cm / 95.1” 

88.3kN / 9 ton / 9.9 US ton 
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