
AISCO bygger ildtrænere og fyldestationer siden 90´erne  

F I R E T R A I N E R
Alt hvad har med professionel brandbeskyttelsestræning at gøre

Ildtræner

CaddyFyldestation 

Silence

Øvelses- 
Brandslukker



AISCO ildtræner Ultra light AISCO ildtræner E 100  
„lettere går det ikke“ „Mere cool går ikke 

PFS 3 i1 kombiattrappe Duplex-kombiattrappe/fladbilledmonitor industriventil

• intelligent            AISCO ildtræner kombiattrapper
 

•  egnet til alle attrapper  •  super pris-ydelses-forhold  
•  automatisk tænding •  komplet udbygget  
•  Håndbetjent fjernbetjening •  med al komfort fra et  
•  storartet flammebillede     AISCO ildtræner    
•  Fjervægt ved fuld ydelse •  perfekt 1 mands-apparat  
•  let at rengøre     •  68 cm x 76 cm x 19 cm
•  kun 7,7 kg, den letteste •  26,5 kg  
    ildtræner!

„med hensyn til 
deres ryg!“ 

E-motor

kun 7,7 kg



•  Bedste i sin klasse 
•  semi-professionel 
•  Nr. 1 i Europa 
•  professionel 
   udbygningsegnet  
•  60 cm x 71 cm x 28 cm 
•  37 kg
 

AISCO ildtræner Caddy SE
„mere pris/ydelse går ikke“

Professionelle tågemaskiner
• mindste tågepartikler,
 derfor hurtig bliktæthed
• også at være netuafhængigt 
 tåget
• temperaturbestandig  
 op til 250 °C
• førsteklasses ædelstål-
 materiale

NY

f.eks. ideel til 

evakueringsøvelser!

AISCO ildtræner E 1502
„mere professionelt går ikke“

•  Profi-ildtræner 
•  kæmpe brandflade 
•  Brandværnsafprøvet  
•  også til indsatstræning  
•  81 cm x 136 cm x 26 cm 
•  67 kg 
 

• innovativ          AISCO ildtræner fyldestationer/øvelsesslukker



AISCO bygger ildtrænere og fyldestationer siden 90´erne  

Alt hvad har med professionel brandbeskyttelsestræning at gøre

AISCO-fyldestation Turbo®
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F I R E T R A I N E R

Et 9-liter øvelsesildslukningsapparat fyldes med AISCO-
fyldestationen Turbo® i ca. 25 sekunder komplet med vand eller 
vand/skum og trykluft – hurtigere end du klarer at sprøjte et 
ildslukningsapparat ud!

For dig betyder det:
Du behøver, ud over AISCO-fyldestationen Turbo®, egentligt kun at 
tage yderligere to AISCO-Turbo®-øvelsessildslukningsapparater 
med, lige meget hvor mange personer der trænes.

Du sparer derigennem anskaffelsesomkostninger og du 
sparer mange ildslukningsapparater, som indtil nu skulle være 
taget med.

AISCO-fyldestationen Turbo® er hviskestille i driften og 
forstyrrer ikke din undervisning.

AISCO-fyldestationen Turbo® er fjerlet og vejer kun  25 kg; 
naturligvis i førsteklasses ædelstål

• jeg lader opfylde
• sådan er hænder og hoved fri 
• og min undervisning perfekt

„Nu kan jeg ved igangværende brandbeskyttelsesskoling fylde 
hver  AISCO-øvelsesslukker på kun ca. 25 sekunder, uden at 
åbne slukkerne, sådan helt ved siden af.“ 

• Vandforsyning er også mulig via vandtank
• Påfyldning af vand + skum mulig

til vand + skumslukkere

       „Start“ 25 sekunder – „færdig“

Den hurtigste 
AISCO-fyldestation i verden
Øvelsesildslukningsapparat!

NY


