
A legjobb módszer 
a menekülés megállítására: 
ne engedje elkezdôdni!
A Piranha egy kompakt, egyszerûen 
használható és rendkívül hatékony abroncs- 
leeresztô eszköz. A Piranha használatával 
jelentôs elônyre tehetnek szert a beavatkozó 
egységek ott, ahol a gyanusított menekülé-
sének lehetôsége felmerül. Amennyiben 
a céljármûvel valaki el akar hajtani, a Piranha 
kevesebb, mint 5 másodperc alatt a kereket 
leereszti. Kis mérete miatt észrevétlenül 
elhelyezhetô a gépkocsi kereke alatt.

Kitûnôen alkamazható:
 • speciális bevetések alkalmával
 • taktikai egységeknél
 • rajtaütéseknél

Jellemzôk
• 9 cm széles, 150 g-os szerkezet, 

mely könnyen elrejthetô a céljármû 
kereke alatt

• A 2 db 5 cm-es teflon bevonatú, 
csôszerû, edzett acél tüske 
kevesebb, mint 5 másodperc 
alatt leereszti még az önfoltozó 
abroncsot is, a durrdefekt 
veszélye nélkül

• Egyszerûen újratölthetô

• Masszív alapszerkezet

• Egy csavarhúzó segítségével akár 
a terepen is cserélhetô a kazetta

• Személygépkocsik, buszok, 
vagy akár tehergép jármûvek 
ellen is sikeresen bevethetô, 
bombabiztos szerkezet

Megbízható. Újratölthetô. Csak a bevetésre vár.

Titkos bevetés – bombabiztos eredmény.

A Piranha az alló jármû kereke elé helyezve megakadályozza a gép-
kocsival történô elmenekülést, egy esetleges üldözéses szituáció 
kialakulását és következményeit
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Biztonság
• 5 másodpercen belül leereszti az abroncsot a durrdefekt veszélye nélkül

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

• Nem hagy törmeléket az úton

Egyszerûség
• Rendkívül kis méret, elfér akár a kesztyûtartóban is

• Gyorsan és egyszerûen használható

Sokoldalúság
• Idôjárásálló, strapabíró kivitel, 5 év garanciával

• Szinte minden szilárd felületû útburkolaton és (legalább 4 kerekû) jármû típus ellen eredménye-
sen bevethetô

• Újrahasználható, egyszerûen csak újra kell tölteni

Állítsa meg a menekülést, mielôtt az elkezdôdhetne!

Találati készlet:
A Piranha találati készlet tartalmaz 
tüske-kazettákat és végzárókat.

A kevesebb, mint 9 cm széles és 150 g-os 
eszköz bárhol elfér, mégis rendkívüli 
teljesítménnyel rendelkezik: már 
a kezdete elôtt véget vet a menekülésnek.

A Piranha kazetták két csôszerû, edzett 
acél tüskét tartalmaznak, amelyek 

garantálják a megfelelô hatékonyságot. 
(a képen szétszerelt állapotban látható, 

kizárólag a szemléltetés céljából)


