
A Terminátor gyôzi 
a bevetéseket!
A Terminator eredetileg az Egyesült 
Államok határôrsége számára kifejlesztett 
eszköz már eddig is nagyszerûen bevált 
az USA-ban. A Terminator fokozza a bizton-
ságot azokon a helyeken, ahol szükségessé 
válik a jármûvek megállítása, ellenôrzése és 
meg kell akadályozni az elmenekülést.

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

Megbízható. Újratölthetô. Csak a bevetésre vár.

Állítsa meg a menekülést, mielôtt az elkezdôdhetne!

A Terminator kifejezetten járôrözési feladatok támogatására lett ki-
fejlesztve. Egyszerûen dobja be a Terminatort az autó kereke elé.

Jellemzôk
• 5 cm hosszú tüskék teflon 

bevonattal, melyek még az 
önfoltozó abroncsokat is 
gyorsan leeresztik, mindezt 
a durrdefekt veszélye nélkül

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

• Egyszerûen újratölthetô alap-
szerkezet törhetetlen ABS 
mûanyagból

• Mindegyik kazetta 1 db tüskét 
tartalmaz, melyek az abroncsot 
5 mp-en belül leeresztik

• A kazetták a helytelen beillesztés 
ellen védettek

• A levehetô végzárók segítségé-
vel a Terminator újratölté séhez 
szerszám nem szükséges, 
így az rendkívül egyszerû 
– akár kint, a terepen is

A felhasznált kazetták helyére 
egyszerûen becsúsztathatók az újak.
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Kiegészítô tartozékok
A következô kiegészítôk részei minden Terminator készletnek, de külön is megvásárolhatók:

Találati csomag:
A Terminator 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 meneküléses szituációk megelôzésével anyagi kár és sérülések elôzhetôek meg
• A mûanyag burkolat gondoskodik a biztonságos kezelésrôl a bevetésnél a járôr számára
• Nem hagy törmeléket az úton
• A csôszerû, teflon bevonatú edzett acél tüskék a durrdefekt veszélye nélkül ereszik le az abron-

csot, kevesebb mint 5 másodperc alatt
• A rácsatolt póráz segítségével a Terminator a jármûtôl való biztonságos távolságról is eltávolít-

ható, így nem szükséges a gépkocsit veszélyesen megközelíteni a szerkezet eltávolításához

Egyszerûség
• A 61 cm hosszú eszköz egyszerûen a jármû kereke elé dobható
• A különleges „kelj fel Jancsi” végzárók azonnal a helyes helyzetbe állítják a szerkezetet
• Szerszámok nélkül is pillanatok alatt újratölthetô, akár a mûveleti területen is
• Egyszerû, gyorsan elsajátítható használat, bombabiztos eredmény

Sokoldalúság
• Idôjárásálló, strapabíró kivitel, 5 év garanciával
• Biztonsággal alkalmazható személygépkocsik, buszok vagy akár teherautók ellen is
• Szinte minden szilárd felületû útburkolaton használható

Póráz:
A Terminátor tartós póráza 

segítségével a bevetés 
biztonsága tovább fokozható.

Tartós. Újratölthetô.

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


