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Navštivte veletrh požární techniky PYROS 2015
Více než 50 fi rem Vás zve do svých expozic v pavilonu F a na volné ploše F.
Nenechte si ujít expozice Hasičského záchranného sboru ČR, 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravské hasičské jednoty.

Hasičský záchranný sbor ČR představí 
nejmodernější techniku: 
TATRA 815, 7 – brodilka • kombinovaný hasicí automobil • terénní čtyřkolku 
• rychlý zásahový automobil • motorový člun na podvozku • automobilový jeřáb 
• přetlakový ventilátor
zajímavé dynamické ukázky: 
správný postup hašení vzníceného oleje, součinnostní ukázka vyproštění 
zraněných osob z havarovaného autobusu při simulované dopravní nehodě 
a ukázky práce hasičů-střelmistrů.

Moravská hasičská jednota organizuje soutěže v požárním útoku 
a představí historickou hasičskou techniku a moderní hasičskou techniku 
používanou jednotkami SDH obcí.

Polygon IDET Arena na volné ploše u pavilonu Z, kde budou probíhat 
praktické ukázky vojenské, hasičské, policejní techniky a bezpilotních 
leteckých prostředků.



Výběr z novinek vystavovatelů
AGAMA – Věra Hevrová
Vodotěsný pracovní oblek AGAMA – WORK • suchý trilaminátový 
pracovní oblek AGAMA – LIGHT PROTECT • vodotěsný odlehčený oblek 
AGAMA – AQUATIC

Agrotec a.s.
Nejvyšší žebřík s kloubovým ramenem MAGIRUS • cisternová 
automobilová stříkačka MAGIRUS

APOS BRNO s.r.o.
Evakuační podložky SKI SHEET • podložky AlbacMat a Bariatric EvacMat

DCom, spol. s r.o.
Moderní digitální radiostanice DMR

Eurolamp s.r.o.
Svítilny Supervivor LED výrobce Streamlight, a další přenosné osvětlovací 
systémy předních světových výrobců

Holík International, s.r.o.
Celokožené Rescue rukavice MOREEN 8267 a  DEBORAH 8268

INTE, s.r.o.
Systém detekce jisker GreCon • multisenzorový hlásič požárů MEX-3 fi rmy 
INCOM • IR/UV hlásič plamene X5200 fi rmy DECTRONICS • požární 
hlásiče plynů hoření fi rmy GTE-ADICOS • požární uzávěry FIRESAFE 
R90/K90 fi rmy GSB

Jaga spol. s r.o.
Vyprošťovací nářadí HOLMATRO • nová řada kombinovaného nářadí 
5111/5117 • nová řada bateriového nářadí Greenline

MIPESA, s.r.o.
Přenosný osvětlovací systém PELI RALS 9490 • ruční refl ektor PELI 9410 L

Nordstahl s.r.o.
Vyprošťovací nářadí LUKAS • kompletní sada pro vyprošťování 
LUKAS eDRAULIC • zvedací vaky VETTER

Prabos plus a.s.
Zásahová obuv DEMON FIRE PROTECTOR III. generace • obuv S13552 
RESCUE s technologií CROSSTECH • profesionální obuv S90794 
BARRACUDA GTX

SpektraVision s.r.o.
Zásahová termokamera ISG SD 250 a ISG X380 • vysokorychlostní 
kamera FASTEC TS4

TOP CENTRUM – Jaroslav Novák
Revoluční upínací systém na žebříky fi rmy RHINO PRODUCTS • 
elektrocentrály a čerpadla HONDA

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Tel.: +420 541 152 944

Fax: +420 541 153 044

E-mail: pyros-iset@bvv.cz

www.bvv.cz/pyros

Provozní doba veletrhu pro 
návštěvníky
19.–21. 5. 2015 9.00–18.00 hod.

Vstupné
19.–20. 5. 2015  
9.00–15.00 hod. 500,- Kč
15.00–18.00 hod. 200,- Kč

21. 5. 2015 
9.00–18.00 hod. 200,- Kč


