
Tartsa irányítása alatt
a közúti ellenôrzéseket!
Minden alkalom, amikor ellenôrzés alá 
von jármûvezetôket, potenciálisan azzal 
a veszéllyel jár, hogy az eljárás alá vont 
személy megpróbálhat elmenekülni, ami 
a legtöbbször veszélyes szituációkhoz vezet. 
Közúti ellenôrzésekkor, vámvizsgálatokkor, 
vagy bármely más helyzetben szükség 
lehet egy olyan eszközre, amellyel csírájában 
elfojtható az elmenekülésnek még az esélye 
is. A Terminator megakadályozza, hogy 
a menekülô száguldozni kezdjen, így elkerül-
hetôek az üldözések és következményeik.

Egyszerûen használható
• Mindig a járôr keze ügyében lehet

• Kisebb, könnyebben kezelhetô, 
mint a hagyományos Terminator

• 5 cm hosszú, teflon bevonatú tüskék 
rendkívül gyorsan leeresztik még 
az önfoltozó abroncsokat is, 
a durrdefekt veszélye nélkül

• Mindkét irányból hatásos szerkezet 
„kelj fel Jancsi” végzárókkal

És ismét kész a bevetésre…
• Újratölthetô vázszerkezet 

törhetetlen ABS mûanyagból

• A kazetták mindegyike 1 db csô - 
szerû, edzett acél tüskét tartalmaz, 
amely kevesebb, mint 5 másodperc 
alatt elbánik még a tehergumikkal is

• A kazetták a helytelen 
beillesztés ellen védettek

• A rá- és lepattintható végzárók 
segítségével az újratöltés 
szerszám nélkül is csak 
másodperceket vesz igénybe 
– akár kint, a terepen is

Menekülés-megelôzés, mindig kéznél.

Patrol-Mounted

A megállított jármûhöz 
közeledve a járôr egyszerûen 
a kocsi elsô és hátsó kerekei 
közé, a földre dobja 
a Patrol Terminatort.

Amennyiben a jármû 
vezetôje menekülést 
kísérel meg, a Patrol 
Terminatoron áthajt-
va az eszköz tüskéi 

a gumit átszúrják 
és az abroncs 3-5 

másodperc alatt 
levegôjét veszti.

A Patrol Terminator elhelyezhetô 
az autó utasterében, az 

mindig a járôr keze ügyében lesz, így 
elérheti anélkül, hogy a tekintetét le 

kellene vennie a megállított jármûrôl.
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Biztonság
• Megállítja a menekülést, mielôtt az elkezdôdhetne

• Mûanyag burkolat gondoskodik a biztonságos kezelésrôl a bevetésnél a járôr számára

• A Patrol Terminator a durrdefekt veszélye nélkül ereszti le az abroncsot‚ köszönhetôen 
a csôszerû, teflon bevonatú edzett acél tüskéknek mindezt biztonságosan, 
szabályozott sebességgel

• Nem hagy törmeléket az úton

Egyszerûség
• A 45 cm hosszú szerkezet könnyen a kerék elé dobható

• A Patrol Terminator-ra póráz csatlakoztatható, amellyel az könnyen eltávolítható a jármû 
alól anélkül, hogy azt veszélyesen meg kellene közelíteni

• Pillekönnyû, 500 g tömegû szerkezet

• A „kelj fel Jancsi” végzárók mindig a megfelelô helyzetbe állítják az eszközt

Sokoldalúság
• Szinte minden, legalább négy kerékkel rendelkezô jármû ellen bevethetô, mint például 

személygépkocsik, buszok vagy akár kamionok is

• Idôjárásálló és strapabíró konstruckió, 5 év garanciával

• Szinte minden szilárd felületû útburkolaton bevethetô

• Újrahasználható, egyszerûen csak újra kell tölteni

A Terminator eredetileg az Egyesült Államok 
határôrsége számára kifejlesztett eszköz már 
eddig is nagyszerûen bevált az USA-ban. 
A lényegesen kézreállóbb Patrol Terminator 
sokkal kényelmesebb használatot biztosít 
azokon a helyeken, ahol szükségessé válik 
a jármûvek megállítása és ellenôrzése.

Patrol-Mounted

Mint minden StopTech termék, 
a Patrol Terminator is a maximális 
biztonságot, a könnyû használatot és 
a tartósságot szem elôtt tartva készült.


