
AISCO on valmistanut harjoitus- ja täyttölaitteita 1990-luvulta lähtien  
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Ammattimaiset palontorjuntaharjoitukset

Harjoituslaite

CaddyTäyttölaite  

Silence

Harjoitus-  
sammuttimet



 

AISCO Firetrainer Ultra light AISCO Firetrainer E 100 
“helppokäyttöisin“ “Näppärin malli“ 

PFS 3in1 -jäljitelmäyhdistelmä 
Duplex-jäljitelmäyhdistelmä/

 Teollisuusventtiili 
 

litteä näyttö

• Älykkäät             AISCO Firetrainer -jäljitelmäyhdistelmät
 

•  Sopii kaikkiin jäljitelmiin •  Erinomainen hinta- 
•  Automaattinen sytytys    laatusuhde  
•  Käyttö kaukosäätimellä •  Valmiiksi asennettu  
•  Mahtavat liekit •  Kaikki mukavuudet    
•  Paino täytenä    AISCO Firetrainer  
    Teho •  Täydellinen 1 henkilön
•  Helppo puhdistaa    harjoituslaite  
•  vain 7,7 kg, kevyin  •  68 cm x 76 cm x 19 cm
    harjoituslaite! •  26,5 kg

“selkäystävällinen“ 

Sähkömoottori

vain 7,7 kg



AISCO Firetrainer Caddy SE
“paras hinta-laatusuhde“

 

Ammattimaiset savukoneet
• Erittäin pienet savuhiukkaset,
 siksi nopeasti sakea
• Myös verkosta riippumaton 
 savutus
• Kestää kuumuutta  
 250 °C:seen asti
• Kestävää
 terästä

UUTTA

sopii hyvin esim. 

evakuointiharjoituksiin!

AISCO Firetrainer E 1502
“ammattimaisin ratkaisu“

•  Ammattilaisten harjoituslaite
•  Iso paloalue 
•  Palokunnan testaama 
•  Sopii myös alan koulutukseen  
•  81 cm x 136 cm x 26 cm 
•  67 kg

 

• Innovatiivinen            AISCO  Firetrainer -täyttölaitteet/

          
  -harjoitussammuttimet

•  Luokkansa paras
•  Puoliammattimainen 
•  Euroopan ykkönen 
•  Laajennettavissa 
   ammattimaiseksi  
•  60 cm x 71 cm x 28 cm 
•  37 kg 
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Ammattimaiset palontorjuntaharjoitukset

AISCOTurbo® -täyttölaite

AISCO Firetrainer GmbH 
Grünstrasse 18
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F I R E T R A I N E R

9 litran harjoitussammutin voidaan täyttää AISCO Turbo® 
-täyttölaitteella n. 25 sekunnissa vedellä tai vedellä/vaahdolla 
ja paineilmalla – nopeammin kuin sammutin saadaan ruisku-
tettua tyhjäksi!

Saamasi edut:
Tarvitset AISCO Turbo® -täyttölaitteen lisäksi vain kaksi 
AISCO Turbo® -harjoitussammutinta riippumatta siitä, mon-
tako henkilöä ottaa osaa harjoitukseen.

Säästät näin hankintakustannuksissa, sillä et tarvitse enää 
niin monta sammutinta kuin ennen.

AISCO Turbo® -täyttölaite on käytössä erityisen hiljainen, jo-
ten se ei häiritse opetusta.

Kestävästä teräksestä valmistettu AISCO Turbo® -täyttölaite 
on erityisen kevyt, sillä se painaa vain  25 kg

• Itsetäyttävät
• Keskittyminen itse harjoitukseen 
• ja annettavaan opetukseen

“Nyt voin keskellä palontorjuntaharjoituksia täytättää helposti   
 kaikki AISCO-harjoitussammuttimet vain n. 25 sekunnissa
 sammuttimia avaamatta.“   

• Vedenhankinta myös vesisäiliöstä
• Veden ja vaahdon täyttö mahdollista

vesi- ja vaahtosammuttimille

       “Käynnistys“ – 25 sekuntia – “valmis“

Maailman nopein 
AISCO-täyttölaite
harjoitussammuttimille!

UUTTA


