
Íme, a tökéletes 
abroncs-leengedô eszköz
Akadályozza meg a jármûvek elhaj-
tását a Barracudával! A Barracuda 
alkalmas személygépkocsik, buszok 
és kamionok kerekeinek gyors és biz-
tonságos leeresztéséhez. Az eszköz-
zel pillanatok alatt lezárhatóak azok a  
területek, ahova meg kell akadályozni 
illetéktelenek behajtását.

Kitûnôen használható: 
 • ellenôrzô-áteresztô pontokon 
 • közúti ellenôrzésekkor 
 • határállomásokon 
 • védett objektumoknál 
 • különleges bevetések alkalmával 
 • vészhelyzetek esetén 
 • terület-zárásoknál

Jellemzôk
• 5 cm hosszú, teflon bevo-

natú, edzett acél tüskék, 
melyek még az önfoltozó 
abroncsokat is gyorsan 
leeresztik, ráadásul a 
durrdefekt veszélye nélkül

• Mindkét irányból hatásos 
kivitel, „kelj fel Jancsi” 
végzárókkal a gyors 
bevethetôségért

• Egyszerûen újratölthetô 
alapszerkezet törhetetlen 
ABS mûanyagból

• Mindegyik kazetta 1 db 
tüskét tartalmaz

• A kazetták a helytelen 
beillesztés ellen védettek

• A levehetô végzárók se-
gítségével a Barracuda 
újratöltéséhez szerszám 
nem szükséges, így az 
rendkívül egyszerû – akár 
kint, a terepen is

Egyszerû szerkezet – bombabiztos eredmény.

Megbízható. Újratölthetô. Csak a bevetésre vár.

Akár folyamatosan, akár alkalomszeûen van szükség megbízható 
zárásra, az egyszerûen kezelhetô Barracuda azonnal biztosítja a 
hatásos védelmet.

A felhasznált kazetták helyére 
egyszerûen becsúsztathatók az újak.



Kiegészítô tartozékok
A következô kiegészítôk részei minden Barracuda készletnek, de külön is megvásárolhatók:

Találati csomag:
A Barracuda találati csomag tartalmaz 
tüske-kazettákat és végzárókat.

Csévélô orsó:
A 24 méter erôs mûszálas zsinór a végén karabinerrel, 
valamint egy egyszerûen használható felcsévélôvel 
– egy, a biztonságot még tovább fokozó eszköz.

Biztonság
• A Barracuda a durrdefekt veszélye nélkül ereszti le az gumit‚ köszönhetôen a csôszerû, teflon 

bevonatú, edzett acél tüskéknek mindezt biztonságosan, szabályozott sebességgel.
• Megállíthatók a menekülések, mielôtt azok elkezdôdhetnének, így anyagi kár és életek 

menthetôk meg
• A mûanyag burkolat gondoskodik a biztonságos kezelésrôl a bevetésnél a járôr a járôr számára
• Nem hagy törmeléket az úton
• A rácsatolt póráz segítségével a Barracuda a jármûtôl való biztonságos távolságról is eltávolít-

ható, így nem szükséges a gépkocsit veszélyesen megközelíteni

Egyszerûség
• A 91 cm hosszú eszköz egyszerûen a jármû elé dobható
• A különleges „kelj fel Jancsi” végzárók azonnal a megfelelô helyzetbe állítják a szerkezetet

Sokoldalúság
• Idôjárásálló, strapabíró kivitel, 5 év garanciával
• Biztonsággal alkalmazható üldözések megelôzése érdekében
• Szinte minden szilárd felületû útburkolaton bevethetô
• Egyesével, vagy 3-asával, kivetôzsákban (2,7 m) is alkalmazható

Kivetôzsák:
2,7 méter hosszú hasadásmentes 

kivetôzsák, dupla varrással. 
Egy kitûnô bevetési mód.

Tartós. Újratölthetô.

Mint minden StopTech termék, az újratölthetô 
Barracuda is a maximális biztonságot, a könnyû 
használatot és a tartósságot szem elôtt tartva készült.
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