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POZNÁMKA: Láhve na stlačený vzduch se 
při plnění nohou hadic stanu mohou zcela 
vyprázdnit. Lahve se proto již nesmí používat 
na dýchací plyn.

Spojka na stlačený vzduch (samice): pro hadi-
ci o průměru 9 mm; Nominální šířka 7,2 mm

One-Pump System umožňuje rovnoměrnou 
distribuci vzduchu do všech 4 nohou současně
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• XD 4: Instalace pouze jednou osobou s odpovídající láhví 
se stlačeným vzduchem za cca. 90 sekund

• XD 5: Montáž pouze jednou osobou se stlačeným vzduchem 
(kompresor - bez maznice a s redukčním ventilem nebo dvěma 
lahvemi) Alternativně lze použít elektrickou pumpu (Bravo 2000)

• One-Pump System umožňuje nafukování pomocí tlakových lahví (nejsou 
součástí dodávky) a zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu

• Další nafukovací ventily (jeden na každé noze) umožňují nafukování 
elektrickou pumpou nebo přiloženou ruční pumpou

• Všechny nohy jsou vybaveny přetlakovými ventily s bezpečnostní funkcí a 
jako indikátor dostatečného tlaku vzduchu

• Pět smyček uvnitř stanu umožňuje zavěšení světel nebo jiného vybavení
• Dvoubarevné reflexní pruhy pro lepší viditelnost
• Stabilní ve větru, voděodolný, odolává UV záření

Prodloužení přístřešku pro přetažení 
přes vozidlo

Přístřešek - napojení stanu na vertikální připojení, např. 
budovy, kontejnery, vozidla atd.

XD 4 | 7925 Kč / XD 5 | 9450 Kč (bez DPH) XD 4 | 5275 Kč / XD 5 | 6675 Kč (bez DPH)

XD  PROTECT | Nafukovací zásahový stan

CENA SETU   XD 4 | 84.700 Kč XD 5 | 102 775 Kč  (bez DPH) (bez DPH)  
Sety obsahují: červenou nebo černou střechu, černé nohy, 3 x červené 
standardní stěny s individuálním termotransferovým potiskem (max. 
velikost tisku 0,75 m2) a dvoubarevnými reflexní páskami, 1 x červenou 
vstupní stěnu s dvoubarevnými reflexními pruhy, 4 x zátěžové vaky na 
nohy, ruční pumpu, adaptér na lahve se stlačeným vzduchem a batoh 
pro přepravu a skladování.

Další příslušenství k dispozici na vyžádání.

NOVÁ MOŽNOST: Napojení stanu na vozidlo a rukáv přes vozidlo
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All specifications are approximate.

Vnější šířka 4 m 5 m 

Celková výška 2,8 m 3,3 m 

Výška vchodu 2,1 m 2,4 m 

Krytá plocha 9,5 m2 15 m2 

Celkový objem vzduchu 800 L 1600 L 

Čas nafouknutí stlačeným vzduchem cca 90s cca 2 min.

Spojka na stlačený vzduch (samice) na 9 mm hadici; 7,2 mm 
nominální šířka 

na 9 mm hadici; 7,2 mm 
nominální šířka 

Čas nafouknutí elektrickou pumpou 5 min 10 min

Čas nafouknutí ruční pumpou 15 min 23 min

Stan beze stěn 13,3 kg 18,8 kg 

1 stěna 1,9 kg 2,5 kg

Batoh 1,3 kg 1,6 kg 

ROZMĚRY

INSTALACE / NAFOUKNUTÍ

HMOTNOST

MAXIMÁLNÍ ZÁVĚSNÁ NOSNOST

ODOLNOST VĚTRU

Max. nosnost na vnitřní smyčku (jedna na každé noze) 5 kg 5 kg

Max. nosnost na středovou smyčku 15 kg 20 kg 

Max. celková nosnost 35 kg 40 kg 

Při správném ukotvení pomocí přiložených zátěžových 
vaků 30 km/h 30 km/h 

Při správném ukotvení pomocí volitelných dodatečných 
zátěží

až do maximálně  
60 km/h 

až do maximálně  
60 km/h 

Rozměry pro transport a skladování 78 x 55 x 35 cm 85 x 60 x 40 cm

SKLADOVÁNÍ

XD 4 PROTECT XD 5 PROTECT


