
A AISCO produz Firetrainers e estações de enchimento desde os anos 90 

F I R E T R A I N E R
Tudo para o exercício profissional de combate ao incêndio

Firetrainer

CaddyEstação de 
enchimento   

Silence

Extintores 
de treino



 

AISCO Firetrainer Ultra light AISCO Firetrainer E 100 
“O mais leve que existe“ “Mais fixe não pode ser“ 

PFS Simulacro 3 em 1 
Simulação combinada dupla/

 válvula industrial 
 

monitor de ecrã plano

• Inteligente  AISCO Firetrainer para simulações combinadas
 

Motor elétrico

Apenas 7,7 kg•  Adequado para todas as •  Excecional relação 
    simulações     preço-qualidade   
•  Ignição automática •  Totalmente desmontado  
•  Controlo remoto manual •  Com todo o conforto    
•  Excecional quadro de chamas     AISCO Firetrainer  
•  Peso pluma com toda •  Dispositivo perfeito para
    a potência     1 homem  
 •  Fácil de limpar •  68 cm x 76 cm x 19 cm
•  Apenas 7,7 kg, o •  26,5 kg
    Firetrainer mais leve!

“Ajude as suas costas“ 



•  O melhor na sua categoria 
•  semi-profissional 
•  N.º 1 na Europa 
•  com capacidade evolutiva 
    profissional  
•  60 cm x 71 cm x 28 cm
•  37 kg 

 

AISCO Firetrainer Caddy SE
“A melhor relação preço-qualidade 
 que existe“

 

Máquinas de nebelina profissionais
•	As	partículas	de	nebelina		 	
 mais pequenas, com rápida 
 opacidade da visão
•	Também	para	neblinas	
 autónomas
•	Resistente	à	temperatura		
 até 250 °C
•		Material	de	alta	qualidade
 em aço inox

NOvO

p. ex. ideal para 

simulacros de evacuação!

AISCO Firetrainer E 1502
“O mais profissional que existe“

•  Firetrainer profissional 
•  Área de chamas de grandes 
   dimensões 
•  Testado por bombeiros 
•  Também adequado para o 
    treino de intervenção  
•  81 cm x 136 cm x 26 cm, 67 kg

 

• Inovador          AISCO  Firetrainer estações de enchimento/

          
  extintores de treino



A AISCO produz Firetrainers e estações de enchimento desde os anos 90 

Tudo para o exercício profi ssional de combate ao incêndio

AISCO-Estação de enchimento Turbo®
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F I R E T R A I N E R

Um extintor de treino de 9 litros é completamente reatestado 
em aprox. 25 segundos com a estação de enchimento AISCO 
Turbo® com água ou água/espuma e ar comprimido - mais 
rápido do que consegue esvaziar um extintor!

O que para si signifi ca:
Na realidade apenas precisa de ter consigo,para além da 
Estação de enchimento AISCO Turbo®, apenas mais dois 
extintores de treino AISCO-Turbo®, independentemente das 

pessoas que estão em treino.
Poupa deste modo nos custos de aquisição e também em ter-
mos de extintores, que até agora era necessário ter.

A estação de enchimento AISCO Turbo® é silenciosa quando 
está a operar e não perturba as suas instruções.

A estação de enchimento AISCO Turbo® é muito leve e pesa 
apenas  25 kg, naturalmente em aço inox de alta qualidade.

• mando encher
• fi co com as mãos e a mente livre 
• e as minhas instruções são pefeitas

“Agora já posso reatestar qualquer  Extintor de treino AISCO em 
apenas aprox. 25 segundos, mesmo com a ação de formação a 
decorrer,  sem ter que abrir o extintor, sem preocupação.“    

• Fornecimento de água também possível através 
  dedepósito de água
• Posssibilidade de reatestar com água + espuma

para extintores a água + espuma

    “Iniciar“ - 25 segundos - “pronto“

A estação AISCO mais 
rápida do mundo para 
extintores de treino!
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