
PRODUKTKATALOG 2014
MARK- & SKOGSBRAND

NATURVÅRDSBRÄNNING



Förord
Under ett år händer mycket inom vår bransch.

Jag tycker faktiskt vi kan kalla det för vår bransch eftersom det kommer fler aktörer på
marknaden, flera bränner i egen regi, seminarier anordnas och de är oftast fullbokade,
utbildningar finns från och med 2014 genom olika aktörer, allt detta är perfekt för att
utveckla branschen.

Det är viktigt att kunna dela med sig av både positiva och negativa erfarenheter från
olika bränningar.

Innan vi är där tror jag personligen att vi har en bit på väg, jantelagen och till viss del
skadeglädje åt andras misstag gör att man inte delar med sig av sina egna misstag, men
tänk på att nästa gång kan det var vi själva som drabbas av samma öde pga att vi inte
delat med oss av våra egna positiva eller negativa erfarenheter.

Nej, dela med er av erfarenheter, både positiva och negativa erfarenheter, stötta
varandra om någon råkar tappa en brand, det är ingen som tappar en brand medvetet
och då behöver man stöttning.

FÖR SITS I SVERIGE AB HAR SÄSONGEN 2013 VAR OSEDVANLIGT BRA, VI HAR KUNNAT GENOMFÖRA

TOTALT ÅTTA BRÄNDER AV TOLV. RESULTATEN HAR UPPNÅTTS TILL 90 – 95 %, DÄR VI INTE UPPNÅTT

100 % AV RESULTATET HAR ORSAKERNA LEGAT UTANFÖR VÅR FÖRMÅGA ATT PÅVERKA.

VI HAR IDAG TOTALT 36 UTBILDADE SKOGSBRANDMÄN, KOLLEKTIVAVTAL MED BRANDMÄNNENS

RIKSFÖRBUND, EFTERSOM VÅR PERSONAL ÄR SKOGSBRANDMÄN, DETTA ÄR NÅGOT VI ÄR VÄLDIGT

STOLTA ÖVER ATT KUNNA KALLA VÅR PERSONAL OCH ÄR MEDLEM AV INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

WILDLAND FIRE SAMT ASSOCIATION FOR FIRE ECOLOGY.

TOTALT GENOMFÖRDE VI I GENOMSNITT 16 UTBILDNINGSDYGN PER SKOGSBRANDMAN, VILKET GÖR ATT

PERSONALEN HAR EN ENORM ERFARENHET AV BRÄNDER OCH HUR DE SKA SAMARBETA TILLSAMMANS

BÅDE UNDER BRÄNNING, VID EFTERSLÄCKNING SAMT OM NÅGOT OFÖRUTSETT INTRÄFFAR.

VI HADE EN BRAND SOM SMET, MEN TRE AV VÅRA SKOGSBRANDMÄN ARBETADE MED

EFTERSLÄCKNINGEN OCH KLARADE AV BRANDEN SOM OMFATTADE LITE DRYGT 1,25 HA. DEN
KOMMUNALA RÄDDNINGSTJÄNSTEN VAR ALDRIG ENS PÅ PLATS.



Den Successionsordning vi utformat för vår verksamhet, har visat sig fungera bra dels i det egna arbetslagen och dels gentemot
räddningstjänsterna där vi arbetat.

Försäljningen som vi från början trodde enbart skulle bli en liten del av vår verksamhet har växt och blivit en mer omfattande del av
verksamheten.
All utrustning vi säljer, har vi själva använt och provat under Svenska förhållande.
Vi har valt att plocka bort vissa produkter ur vårt sortiment för att de inte uppfyllde våra krav och istället bytt ut dem mot andra som
visats sig fungera bättre för de Svenska förhållande.
Vår ambition, är inte att sälja en massa utrustning till varje kund utan att sälja rätt utrustning till varje kund, så att dem får den
utrustning dem behöver och som fungerar ute i fält.
Utrustningen skall vara utprovad för det ändamål den är tänkt att användas till. För att kunna ge en köpare rätt sorts utrustnings krävs
att den som säljer utrustning också använt utrustningen i skarpa lägen ute i fält.

SITS i Sverige AB är idag den enda totalentreprenören som dels genomför Naturvårdsbränningar, medverkar vid Mark- &
Skogsbränder ( som markägarens representant eller tjänstgör under kommunal räddningstjänst), Utbildar på olika nivåer inom
Naturvårdsbränning och Mark- & Skogsbrand, och tillhandahåller Specialistkompetens samt Säljer utrustning anpassad för ändamålet.

Avslutningsvis vill jag Tacka alla som för denna verksamhet vidare genom att ifrågasätta vad vi gör, alla Er som anser det är viktigt att
vi bränner ute i våra Svenska skogar och till räddningstjänsterna som medverkar till att vi kan fortsätta.
Alltså Alla som på något sätt engagerar sig i vår verksamhet.

Nog med skrift från mig nu och över till 2014 års katalog, i år har vi valt att fotografera flera av de produkter vi säljer när vi är ute i
fält.
Produkterna är därför inte alltid speciellt rena, utan kan vara bra sotiga, men det är just lite med den charm vår verksamhet har.

Inför varje specifikt avsnitt finns en kort beskrivning, hur vi använder utrustningen, hur vi tänker runt utrustning etc.
Vi tror nämligen att det är viktigt att dela med sig av de små enkla knepen, det där lilla extra som gör vårt arbete säkrare, lättare,
roligare och enklare.

Det finns en massa smarta lösningar bland alla dem som arbetar inom branschen och tänk om vi kunde på ett enkelt sätt ta del av
dessa lösningar,

Färjestaden 2014-01-14

Thomas Aronsson – VD / SITS i Sverige AB
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Den personliga skyddsutrustningen är ett av det viktigaste för den som arbetar

antingen med naturvårdsbränning eller mark- & skogsbränder.

Eftersom branschen är så ny finns inga angivna regler från arbetsmiljöverket

mer än de allmänna regelverket.

För oss i SITS är det otänkbart att personalen vistas i skogen under de

förhållande som vi arbetar med utan en komplett skyddsutrustning.

Hjälm, glasögon, skyddsmask, kläder i antingen Nomex eller 100 & bomull och

rejäla kängor är en självklarhet för och all personal använder den.

Widow-makers, fallande grenar, grus som skvätter upp i ögonen stundtals,

röken som innehåller farliga ämnen som man andas in om man inte använder

skyddsmask, dessutom har vi elden och lågorna som kan göra stor skada om

det inte finns korrekt personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning



Byxorna är framtagna för Skandinaviska förhållande

av skogsbrandmän i Skandinavien.

Byxorna är 7 cm längre än normal längd på

arbetsbyxor, detta för att förhindra att byxorna

krängs över kängor / stövlar vid arbete i eldområden

som då kan bränna benen. Längst ner finns en

dragkedja på varje ben samt en kraftig reså som gör

att byxorna när dragkedjan är nerdragen sluter helt

tätt runt kängorna / stövlarna.

Det finns två reflexer på varje ben, valet av reflex kan

fås efter behov och önskemål.

Byxorna har två stora bälgfickor på benen med lock

och dragkedja för att förhindra att utrustning trillar

ur. Smartphone/mobilfick på höger ben. I övrigt finns

det två fick fram och två fickor bak.

Hällorna är extra stora för att underlätta

användandet av breda arbetsbälten, två av hällorna

har även D-ögla.

Färg Svart, Marin, Röd, Gul, Orange

Art.nr KL001 – ( färgval )

Framtagen av Skandinaviska skogsbrand-

män, för Skandinaviska förhållande.

Skjortan är i Nomex. Kvaliteten på

skjortan gör att man inte nödvändigtvis

behöver ha t-shirt under som på många

andra skjortor i Nomex

Skjortan än 7 cm längre än normalt för att

inte åka upp ur byxorna vid fysiskt arbete.

Skjortan har två bröstfickor, den ena

fickan kan bytas ut mot radioficka i olika

utförande.

Färg Röd, Gul, Marin, Orange

Art.nr KL002 – ( färgval )



Jackan har avtagbara armar, armarna har

smartphoneficka samt pennficka.

På bröstet finns tre bälgfickor med dragkedja samt

en radioficka.

På höger sida av ryggen finns en radioficka.

Jackan har karbinhake för fastsättning av handskar

eller dylikt.

Jackan har reflexer för att synas ute i skogen.

Färg Röd, Gul, Svart, Orange

Art.nr KL003 – ( färgval )

100 % bomull Rip stop Material.

US militära specifikationer MIL-T-44047E

6 fickor design. 2 frontfickor, 2 bakre, 2

justerbara benfickor med träns.

4 knappsgylf.

Nylondragsko.

Byxorna är av rymlig modell för att

möjliggöra arbete där detta krävs.

Färg Svart

Art.nr KL004



Shorts i Bermudamodell att användas efter en

lång dags arbete ute i skogen.

Shortsen har en mängd av fickor.

Material 100 & bomull

Färg Svart

Art.nr KL005

Softshell-jacka.

Jacka med ett stort antal fickor, vind- och vattenav-

visande softshell-material.

Färg Svart

Art.nr KL006

Softshell-jacka.

Jacka med ett stort antal fickor, vind- och vattenav-

visande softshell-material.

Färg Svart

Art.nr KL007

Balaklava med öppning för ögonen.

Material 100 % bomull

Färg Svart

Art.nr KL008



Ett enkelt andningsskydd som skyddar mot det värsta

röken och filtrerar bort de mesta av de skadliga

ämnen som bildas vid en skogsbrand.

Andningsskyddet knyts bakom nacken och sitter

sedan runt halsen, när det behövs träs

andningsskyddet över näsan och ett snöre spänns

under hakan för att minimera inflödet av rök.

Färg Röd, blå

Art.nr KL009 – ( färgval )

De allra vanligaste olyckorna vid

naturvårdsbränning och vid mark- och

skogsbränder är skräp i ögonen.

Skräp som studsar upp i ögonen, när man

eftersläcker och vattenbegjuter marken under

högt tryck.

ZEKLERs skyddsglasögon är enkla att ha med

sig och har en perfekt passform.

Skyddsglasens utformning gör att de sluter

helt tätt.

Vid sidan av skyddsglasen finns en ventilation

som minimera risken för att glasen immar

igen.

Kan fås dels med vanliga glas och dels som

solglas.

Färg Klarglas, mörkt glas

Art.nr KL010 – ( färgval )



De allra vanligaste olyckorna vid naturvårdsbränning

och vid mark- och skogsbränder är skräp i ögonen.

Skräp som studsar upp i ögonen, när man

eftersläcker och vattenbegjuter marken under högt

tryck.

ZEKLERs skyddsglasögon är enkla att ha med sig

och har en perfekt passform.

Skyddsglasens utformning gör att de sluter helt tätt.

Vid sidan av skyddsglasen finns en ventilation som

minimera risken för att glasen immar igen.

Kan fås dels med vanliga glas och dels som solglas.

Art.nr KL011

Arbetshandske helt i skinn.

Handsken har ett bra grepp vid användning av verktyg,

bra isolation mot värme samt håller fukten som blir när

man arbetar med vatten.

Färg Vit

Art.nr KL012

Arbetshandske helt i koskinn.

Handsken har ett bra grepp vid användning av verktyg,

bra isolation mot värme samt håller fukten som blir när

man arbetar med vatten.

Färg Beige

Art.nr KL013



En sk halvhandske utan fingertoppar 100 %

läder.

Färg Svart

Strl S, M, L, XL, XXL

Art.nr KL014

Arbetshandske i 100 % skinn

Handsken har ett bra grepp vid användning av

verktyg, bra isolation mot värme samt håller fukten

som blir när man arbetar med vatten.

Över handleden finns spänn som ger handsken extra

bra passform

Färg Svart, beige

Strl S, M, L, XL, XXL

Art.nr KL013 – ( färg )

Nylonbälte som ger ett bra stöd

för ryggen pga sin uppbyggnad.

Säkerhetsspänne.

Färg Svart

Strl L 100 – 110 cm

B 4 – 4,5 cm

beroende på modell

Art.nr KL015



Bälte i nylon.

Färg Svart, grönt

Längd 100 – 110 cm

Bredd 4 cm

Art.nr Kl016

10 Håls kängor

Riktiga kängor är viktigt vid arbete med

naturvårdsbränningar och vid mark- &

skogsbrand.

Kängorna har 10 hål för snörning av

kängorna och ”dubbar” under sulan för

att ge ett bättre grep på hala berghälar.

Kängorna kan kompletteras med drag-

kedja.

Strl 5 – 12

Färg Svarta

Art.nr KL018 – (strl)

Trepunktshängslen.

Färg Svart, grönt

Art.nr KL017



14 Håls kängor med extra högt skaft

Riktiga kängor är viktigt vid arbete med

naturvårdsbränningar och vid mark- &

skogsbrand.

Kängorna har 14 hål för snörning av

kängorna och ”dubbar” under sulan för

att ge ett bättre grep på hala berghälar.

Kängorna kan kompletteras med drag-

kedja.

Strl 5 – 12

Färg Svarta

Art.nr KL018 – (strl)

Kängor med genomsydda sulor.

Fördelen med genomsydda sulor är att

sulan håller längre.

Strl 38 – 46

Färg Svarta

Art.nr KL019 – (strl)



Enkla skyddsglas.

Skyddsglasen har färgat glas för soliga dagar.

Färg Svarta – färgat glas

Art.nr KL021

Kängor med förhöjda sulor.

Fördelen med förhöjda sulor är att vandring i skog och

mark underlättas jämfört med vanliga kängor.

Kängorna har dragkedja och snörning för bästa

passform.

Strl 5 - 12

Färg Svarta

Art.nr KL020 – (strl)

Enkla skyddsglas.

Skyddsglasen har färgat glas för soliga dagar.

Färg Gula – färgat glas

Art.nr KL022



F2 - Extreme är en av sydeuropas vanligaste hjälmar

vid skogsbränder och / eller räddningsuppdrag.

Hjälmen är godkänd enligt följande EN 397 standard,

CE marking, EN 12492 standard samt AS/NZS.

Hjälmen har totalt sju olika justeringsmöjligheter för

att uppnå maximal passform för varje användare.

Hjälmen kan fås med eller utan ventilering.

Hjälmen har fäste för diverse extrautrustning.

Färger Svart, Röd, Gul, Signalgul, Vit, Grön, Blå

Reflexer Röd, Gul, Vit, Grå

Art.nr KL023 – ( färg på hjälm / färg på reflex )



Enkel skyddshjälm från Bullard.

Hjälmen används flitigt av Nordamerikanska och

Kanadensiska skogsbrandmän.

Hjälmen regleras i nacken, inne i hjälmen och på

hakbandet för bästa passform

Färg Vit, Röd, Gul, Svart

Art.nr KL024 – ( färgval )

Yllemössa.

Yllemössa att värma huvudet i under kvällen och

nattens kyliga timmar innan solen går upp igen.

Färg Svart, grön

Art.nr KL025 – ( färgval )

Enkel regnpuncho som tar liten plats i ryggsäcken.

Utformningen gör att man fortfarande kan arbeta

med den på

Färger Svart

Art.nr KL026



Bredbrettad hatt som skyddar mot solen runt

om hela huvudet.

Färger Svart

Art.nr KL029



Pumpar, slangar, strålrör, 

slangarmatur



Vår ambition är ge Er som kund en helhetslösning, ett arbetssätt som gör

arbetet säkrar och roligare för de som arbeta i skogen med

naturvårdsbränning, mark- & skogsbrand eller efterbevakning av vilda

bränder.

Vi vet nämligen att den som bäst kan utbilda och hjälpa till att välja

utrustning som fungerar ute i fält, är dem som arbetar i fält och det är vi

den enda återförsäljaren som gör i dagsläget.

När det kommer till pumpar, slang,

strålrör, grenrör, vattensprinkler mm

finns det en mängd olika produkten på

marknaden.

Konstigt nog är alltid den egna

produkten bättre än konkurrentens.

Bara för att utrustningen är rödmålad,

skall den inte vara dyr.

Ibland kan man i sin vardag göra små

fynd som fungerar lika bra som

märkesvaror.

Det som dock är viktigt att tänka på när

man skall införskaffa utrustning är att

utrustningens olika delar passar till

varandra och kan användas i ett

komplicerat system med olika delar

som påverkas av tryckförluster och

andra yttre faktorer.



HONDA WH 15

Honda WH15 är en pump som lämpar sig bra

som eftersläckningspump, den är liten och

driftsäker.

Vi levererar pumpen med svensk

smalslangskoppling som standard, men så

önskas så kan den även fås med svensk

grovslangskoppling för 63 och 76 mm slang.

Kapacit/min 400 liter

Kapacitet/tim 24 000 liter

Största kornstrl 3 mm

Sughöjd 8 m

Arbetstryck 5 bar

Art.nr VS001

HONDA WH 20

Honda WH20 är en pump som lämpar sig bra som

eftersläckningspump, alternativt till att höja

arbetstrycket längre ut i ett slangsystem.

Vi levererar pumpen med svensk grovslangs-

koppling för 63 och 76 mm slang.

Kapacit/min 500 liter

Kapacitet/tim 30 000 liter

Största kornstrl 6 mm

Sughöjd 8 m

Arbetstryck 5 bar

Art.nr VS002



HONDA WX 10

Honda WX10 är en pump som lämpar sig bra

som efterbevakningspump, den är liten, lätt,

smidig och driftsäker.

Vi levererar pumpen med svensk smalslangs-

koppling som standard.

Kapacit/min 140 liter

Kapacitet/tim 8 400 liter

Största kornstrl 6 mm

Sughöjd 7 m

Arbetstryck 3,5 bar

Art.nr VS003

HONDA WX 15

Honda WX15 är en pump som lämpar sig bra som

efterbevakningspump, den är liten, lätt, smidig och

driftsäker.

Pumpen levereras med svensk standard

klokoppling för 25. 38. 42 mm slang

Kapacit/min 240 liter

Kapacitet/tim 14 400 liter

Största kornstrl 6 mm

Sughöjd 8 m

Arbetstryck 4 bar

Art.nr VS004



HONDA WX 20

Honda WX20 är en pump som lämpar sig bra

både som eftersläcknings- & efterbevaknings-

pump om den används rätt.

Vi levererar pumpen med svensk smalslangs-

koppling som standard för 25, 38, 42 mm slang.

Kapacit/min 600 liter

Kapacitet/tim 36 000 liter

Största kornstrl 6 mm

Sughöjd 7 m

Arbetstryck 3,2 bar

Art.nr VS005

Verktygslåda till varje pump.

Utan en verktygslåda med alla tänkbara verktyg och

tillbehör står man illa till om man får pumphaveri eller

om något behöver lagas på pumpen.

Våra verktygslådor innehåller följande, slang-

klämmor, mejslar, fasta nycklar, skiftnyckel, kniv,

tändstiftsnyckel, insexnycklar, tändstift, gängpasta,

extra sugventil, snöre, buntband, hörselproppar,

ficklampa, smörjspruta samt smörjfett.

Art.nr VS006



Squall wall eller vattenvägg.

Vattenväggen används för att bevaka speciella

skyddsobjekt eller vid begränsningslinjen.

När vattnet träffar vattenväggen bildas en fin dimma

som skyddar intilliggande områden.

Finns i tre olika strl 15m, 30m eller 50m.

Art.nr VS009 – ( strl )

Trevägskoppling

En trevägskoppling fungerar som ett grenrör, men den

största skillnaden är vikten eftersom den är tillverkad i

stryktålig plast för att kunna fungera vid arbetstryck

över 30 bar.

Kan får antingen med mässings- eller pressalkoppling,

det är en avsevärd skillnad på vikten.

Med pressalkoppling halveras vikten till enbart 740 gr,

tänk vilken skillnad det är mot traditionella grenrör

Art.nr VS007

Vattentjuv.

En vattentjuv används på matarledningen till manöver-

slangen som oftast är av mindre dimension. Normalt

levereras vattentjuven med två svenska klokopplingar

samt en förgrening för 17 – 19 mm slang, men kan fås

med svenska kopplingar på alla tre utgångarna.

Även vattentjuven kan fås med pressalkoppling för att

minska vikten.

Art.nr VS008



Constant flow Nozzle

Designad för att möta eller överträffa US Forest Service

GSA standard (mil-I-45.208).

Konstant flöde munstycken konstruerade för att leverera

en optimal flöde av 100 L/min.

Tillverkade av slitstark, hård aluminium med mässing

och rostfritt stål interna komponenter.

Även detta strålrör kan levereras med pressalkoppling

och då reduceras vikten med över 20 % ner till 400 gr.

Max vattenmängd 370 L/min.

Färg Svart

Art.nr VS010

Dual Range Nozzle

Tillverkade av hård aluminium med mässing och rostfritt

stål komponenter.

En stötfångare ger skydd och gör ström val enkelt.

Stötfångaren är utrustad med tänder som ger en mer solid

dimma mönster än vanliga munstycken.

Justerbar till rak ström, mönster dimma, och på / av läget.

Även detta strålrör kan levereras med pressalkoppling

och då reduceras vikten med över 20 % ner till 400 gr.

Max vattenmängd 370 L/min.

Färg Rött

Art.nr VS011



17 / 19 mm strålrör

Små strålrör som är avsedda för 17 – 19 mm

slang samt för högt tryck och speciellt

användbara vid eftersläckning där man behöver

tränga ner på djupet.

Max vattenmängd 17 L/min

Art.nr VS012

Slangtång

Traditionell slangtång för att bryta vattentrycket i

matarledningen, antingen för att koppla in en

trevägskoppling, vattentjuv, sprinkler eller för att byta

ut en trasig slang utan att stänga av pumpen.

Art.nr VS013

Krokodiltång.

Slangtång för att bryta vattentrycket i matarledningen,

antingen för att koppla in en trevägskoppling,

vattentjuv, sprinkler eller för att byta ut en trasig slang

utan att stänga av pumpen.

Denna krokodiltång gör behöver inte spännas med

krok, ögla, spännband eller annan anordning för att

stanna i låst läge.

Att arbetet som görs med slangtången görs nere på

marken ökar säkerheten för personalen.

Art.nr VS014



Beg strålrör.

I mån av tillgång tillhandahåller vi även

genomgångna, begagnade strålrör.

Vi har på enhetsstrålrör och sk dimstrålrör.

Art.nr VS015 - ( modell )

17 – 19 mm slang.

Eftersläckningslang för arbete med höga

tryck, över 20 bar.

19 mm slangen kan fås med svensk

klokoppling, annars levereras de med

amerikansk skruvkoppling.

Art.nr VS016 – ( strl / kopplingsmodell )

Övergångslock.

Övergångslock används när man går från sk

grovslang till smalslang eller om en pump har

grovslangskoppling på utgången.

Art.nr VS018



Vattenbassäng.

En vattenbassäng är den ultimata vattenreserven vid

ex utdragen eftersläckning, vid gravitations-system,

Vattenbassängen levereras med en kulventil med

svensk klokoppling.

Bassängen är vår egna design och är gjord för att

kunna bäras av en person.

Strl 2 000, 4 000, 8 000 Liter

Färg Röd, Gul, Blå, Grön, Svart

Art.nr VS020 – ( strl / färg )

Vattensprinkler

Vattensprinkler för att användas vid särskilda skyddsobjekt

eller för att helt enkelt förstärka begränsningslinjen.

Kastradie 20 m

Art.nr VS021

Svensk Getexslang

Denna slang levereras i 25 m längder, kan även fås i

andra längder om så önskas.

Provtryckt till 15 bar.

Levereras med svenska klokopplingar.

Ett extra gummiskikt har genom uppvärmning fixerat

innertuben och vävdelen vid varandra. Detta extra skikt

ger slangen en mycket slät invändig yta som därmed

reducerar friktionsförlusterna.

Material 100 % bomull

Strl 19, 25,38, 42 mm

Art.nr VS019 – ( strl )



Ryggpump.

En ryggpump på 17 liter vatten som bärs på ryggen,

med lite tillsats av ytspänningsmedel räcker till

otroliga 150 meter för den som är van att använda

ryggpumpen.

Strålen justeras genom enkelt handgrepp från

sluten till spridd stråle.

Art.nr VS022

Skuminjektor

En liten skuminjektor med en två liters dunk i

direkt anslutning till strålrör och manöverslang.

Art.nr VS023

Jordspett

Jordspett används för att släcka bränder på

djupet under marken, i myrstackar, i ihåliga

träd mm.

Jordspetten levereras med kulventil och

klokoppling

Material Rostfritt stål elt aluminium

Art.nr VS021 – ( material )



Vattenväst.

En vattenväst som levereras med pumphandtag samt med möjlighet att använda

tillsatsmedel ex FLS-forest eller liknande för att sänka ytspänningen på vatten för

djupare penetration.

Strl 22 Liter

Färg Gul

Art.nr VS024

Bravo backpack watersystem

Vattenryggsäck med handpump och möjlighet

att använda tillsatsmedel som ex FLS-forest.

När tillsatsmedel används blandas automatiskt

1 % av tillsatsmedlet med vattnet.

Strl 19 liter

Färg Gul

Art.nr VS025



Ryobi RBL 26 BPT Lövblås

Med en ryggburen, bensindriven lövblås kan släckpersonal kontrollera de flesta

mindre bränder genom att blåsa tillbaka det bränslet som brinner i det redan

avbrunna området.

Arbetsmetoden kräver träning och att släckpersonalen aktivt rör sig.

Blåseffekt 290 km/H

Motor: 26cc (0,65kW)

Luftmängd: 11 m³/min

Bensin

Vikt 6,9 kg

Art.nr VS026

Slangrullare – enkel alt dubbelrullad slang.

Oavsett om det är när man kommer hem med

slangen eller om det är ute i fält måste slangen

rullas för att kunna användas igen.

Slangrullaren är liten, smidig och lätthanterlig

med minimalt med delar som kan gå sönder och

avsedd för upp till 42 mm slang.

Precis vad som behövs ute i fält.

Färg Svart, Röd, Gul

Art.nr VS029



Bränningsutrustning



Utan rätt typ av bränningsut-

rustning vid en naturvårdsbränning

och utan att personalen vet hur de

mest effektivt skall använda

utrustning, kan medföra stora

risker.

Blandningen av bränningsbränslet

är också viktigt att det blir korrekt.

Ibland tvingas man även att ta

hänsyn till blandningen utifrån

vilken tid på säsongen det är.

Vid bränning fordras det att man

har flera brännkannor för att hålla

igång själva brandens intensitet,

för att uppnå maximalt resultat.

Det är mer kostnadseffektivt och

ökar säkerheten samt ökar

sannolikheten att det önskvärda

resultatet uppnås om brännings-

entreprenören använder flera

brännkannor samtidigt under delar

av bränningen.



Brännkannor

Kraftig 15-gauge aluminium behållare med svetsad dubbel botten för extra lång

livslängd.

Hellång handtag.

Uppfyller DOT godkännande för transport av lättantändligt bränsle FN # 1B1-Y-150.

Rödmålad att följa OSHA regler 29 CFR 1910,144 möter USDA Spec 5100-614 och

USFS godkända.

Säkerhetsfunktioner inkluderar en "Big Mouth" design för enklare fyllning.

En bränsle fälla förhindrar pipen utsätts flashback till tanken.

En backventil i locket ger en andra nivå av skydd mot bakslag. Avluftningsventil

och oljebeständiga packningar förhindra spill och bränslesluttande.

Färg Röd alt aluminium ( går att få motivlackerade om så önskas )

Art.nr BK001 ( färg )



Panama Backpack Drip Tourch

En 5,5 liters ståltank med justerbara axelremmar.

Den långa bränsleröret gör att Ni kommer åt på de mest oåtkomliga platser i tät

skog.

Brännaren är strömlinjeformad vilket gör att den inte fastna i buskar och träd,

speciellt användbar i ungskog som inte gallrats.

Använder diesel eller kamin olja.

Bland säkerhetsfunktionerna finns en slinga i bränsleröret för att förhindra

bakslag, påfyllningslocket med en no-läcktätning, avluftningsventil som förhindrar

tryckuppbyggnad, och "anti-spill" slang som leder bränsle från avluftningsventilen

tillbaka in i tanken. Regulatorventilen styr bränsleflödet .

Art.nr BK002



Gasolbrännare

Gasolbrännare är det mest miljövänliga som kan användas vid en naturvårds-

bränning.

Vid vissa speciella typer av naturvårdsbränningar är gasolbrännare att föredrar

och i speciella miljökänsliga områden krävs att det används gasolbrännare för

miljöns skull.

Gasolbrännaren levereras utan gasolflaska.

Art.nr BK003

Längre fram under året kommer vi även att kunna presentera en större modell

som bärs på ryggen med en större flaska för att slippa en massa småflaskor.



Handverktyg



Handvertyg

Handverktygen utgör viktiga red-

skap vid naturvårdsbränning, fram-

förallt vid eftersläckning, när det

gäller att släcka små bränder som

gått ner på djupet.

I skrivande stund förhandlar vi med

leverantörer om möjligheten att

utöka vårt sortiment.

I vår internetkatalog kommer vi

snart att kunna uppdatera denna

varugrupp.



Pulaski

En Pulaski är ett kombinerat
verktyg mellan en yxa och en
hacka.

Ett perfekt verktyg för att göra
begränsningslinjer med, gräva
fram glödbränder på djupet.

Trähandtag

Art.nr HV001

Pulaski

En Pulaski är ett kombinerat
verktyg mellan en yxa och en
hacka.

Ett perfekt verktyg för att göra
begränsningslinjer med, gräva
fram glödbränder på djupet.

Glasfiberhandtag

Art.nr HV002



Hacka

En hacka är perfekt att gräva sig

ner till en glödbädd eller för att

anlägga en begränsningslinje

med.

Ett perfekt verktyg för att göra

begränsningslinjer med, gräva

fram glödbränder på djupet.

Trähandtag

Art.nr HV003

Eldsmälla

Eldsmälla är ett effektivt

redskap för att sakta svepa ut

elden vid främst gräsbränder.

Handtaget är 160 cm och

gummifläppern är 48 cm lång

och 38 cm bredd samt 3 mm

tjock.

Verktygets konstruktion gör

det enkelt att byta ut

gummiläppen när den är

utsliten.

Trähandtag

Art.nr HV004



Liten Spade

När nöden är som störst så är denna lilla

spade ovärderlig.

Träskaft

Plasthandtag

Art.nr HV005

Fiskars spade

Ibland krävs det att man gräver upp det om

brinner och då är en kvalitetsspade från

Fiskars ovärderlig att ha.

Träskaft

Plasthandtag

Art.nr HV006

Fiskars skyffel

Vid vissa bränder krävs det att man skyffla

över jord, sand mm för att kväva branden.

Då är en skyffel från Fiskars bra att ha

Metallskaft

Plasthandtag

Art.nr HV0067



Liten Spade

Militär hopfällbar spade med v’ska

Plasthandtag

Art.nr HV008

US Military vikbar spade

Extra hållbar vikbar spetsig spade, med fodral.

Plasthandtag

Art.nr HV009

Campingyxa

Campingyxa med gummihandtag och skydd

för eggen på yxan.

Gummihandtag

Art.nr HV010



Bär- & vätskesystem



Bär- och vätskesystem

Arbetet med naturvårdsbränning

kräver att personalen har det

mesta tillhands i något form av

bärsystem.

Givetvis fungerar det med en vanlig

enkel ryggsäck, men vid

professionellt arbete bör man

överväga att skaffa sig någon form

av bärsystem.

De bärsystem som är utformade för

mark- & skogsbränder och natur-

vårdsbränning är utformade för att

pressa in bärsystemet mot svanken

för att avlasta axlarna, mot vanliga

traditionella ryggsäckar.

SITS-insatsteam använder bär-

system med många fickor, delar

som kan bytas ut, plockas av eller

förändras efter varje enskild skog-

brandmän.

Arbete med naturvårdsbränning

och mark- & skogsbrand, är varmt,

svettigt och vätskekrävande.

SITS-insatsteam har alla någon

form av vätskesystem i bär-

systemet, vätska med någon form

av vätskeersättning ex resorb,

detta gör att de inte behöver lämna

sin position för att hämta dryck

utanför brandområdet.



12 fackssele

Ett bärsystem där varje enskilt fack ger gott om
utrymme och där varje del av utrustningen kan
fås ett eget fack och inte behöva blandas med
något annat som inte bör placeras tillsammans.

Art.nr BS001

True North Aero-system

I grundutförande en sele med två stycken bröstfack som

kan byggas om till användas som höftsele.

Varje bröstfack innehåller en mängd fack.

Inbyggd radioficka, plastficka för guidelines eller andra

handlingar.

Som tillbehör finns midjebälte, stor backpack, liten

backpack

Art.nr BS002



12 fackssele

Ett bärsystem där varje enskilt fack ger gott om
utrymme och där varje del av utrustningen kan
fås ett eget fack och inte behöva blandas med
något annat som inte bör placeras tillsammans.

Art.nr BS001

True North Aero-system

I grundutförande en sele med två

stycken bröstfack som kan byggas

om till användas som höftsele.

Varje bröstfack innehåller en mängd

fack.

Inbyggd radioficka, plastficka för

guidelines eller andra handlingar.

Som tillbehör finns midjebälte, stor

backpack, liten backpack

Art.nr BS002

Coaxsher FS1 Wildland Firepack

Perfekt för långa skift i svåra förhållanden , ger detta

anpassningsbar modulpack Er ett bekvämt bärsystem för

allt som behövs .

Snabbspänne gör att förändringar efter det aktuella

behovet kan göras snabbt.

Den ergonomiska selen systemets aluminium stag ger

utmärkt avlastning och lägger vikten på höfterna samtidigt

stabilisera din balans för att ge optimal komfort .

Förpackningen har tio fickor inklusive stora sidofickor för

vattenflaskor och två täckta sidofickor.

En 102 ml vattenreservoar fall har dubbla slangportarna.

Livstidsgaranti från tillverkaren.

Full Kapacitet: 2.700 cubic inches . Minsta kapacitet : 800

cubic inches

Art.nr BS003



True North Firefly Wildland

Detta är ett mångsidiga bärsystem med avtagbar stort fack, som

lossnar från huvudpaketet. Den avtagbara brandskydd och Fusée

fickor är vändbara för höger-eller högerhänt öppning och fäst bältet

antingen vertikalt eller horisontellt.

Design ger oöverträffad komfort och stöd. Axelbandet är fäst på

utsidan av lasten, kommer paketet inte luta eller studsa bakåt.

Förutom den last fånga fjädring, förpackningen har också två

sidofickor som rymmer flaskor en-liters,

Höftbälte och sele är avtagbara.

Livstids garanti från tillverkaren.

Art.nr BS004

True North Spitfire Wildfire

Den patenterade SCS ™ (Super Compression

Suspension) är utformad för att göra denna

förpackning känner nästan viktlös och extremt

bekväm genom att dra i förpackningen last

ordentligt mot dig.

Höftbälte och sele är avtagbara. Andra

funktioner inkluderar en löstagbar brandskydd

ficka, två sidofickor som rymmer flaskor en-

liters, och reflekterande klädsel.

Uppfyller NFPA 1977, Current Edition.

Livstids garanti från tillverkaren.

Art.nr BS005



True North Firefly Medic pack

Genom de två blixtlåsen frigörs Medic-väskan och kan då bara

bära de viktigaste eller koppla på en annan Firefly växelväska för

ett annat jobb funktion (säljs separat).

Sjukvårdaren väska funktioner inkluderar en drop-frontöppning för

full, snabb åtkomst, flyttbara färgkodade arrangör påsar, två

separata fickor för personlig utrustning, med dragkedja tydliga

vinyl fickor för små medicin och bandage, och en valfri O2 fall

(fäster på undersidan av pack).

NFPA 1977 certifierad.

Art.nr BS007

Remsystem där slangen rullas i en stor cirkel som sedan viks på mitten
så ett U bildas.

Bärsystem för 2 st x 2 st 25 m 38 mm slang, totalt 100 m 38 mm slang.

Art.nr BS008



Phantom True North

Patenterade last fånga suspension för oöverträffad komfort och lastkontroll

och det har plysch skum i midjebältet och sele för den ultimata komforten.

13 fickor gör detta till en varaktig och väl organiserad pack.

Andra funktioner inkluderar en dragsko huvudficka med innerdamm krage, en

"flytande" lock design som justerar för stort gods, täckt sidofickor stora nog

att rymma två 1 liters vattenflaskor.

Huvudfickan har fyra fickor för att hålla utrustning organiserad.

Art.nr BS011

Ett bärsystem i kombination med

färgkodade band som gör slangut-

läggning underlättas.

Slangen rullas i en stor cirkel som

sedan viks på mitten så det bildas

ett U.

Vadderade axelremmar.

Bärsystem för 2 st x 2 st 25 m 38

mm slang, totalt 100 m 38 mm

slang.

Art.nr BS010

Bärsystem för enkel eller

dubbelrullad slang.

Vadderade axelremmar.

Art.nr BS009



Radioficka

Radioficka för en radio.

Fickan har även pennfickor och flera andra

mindre fickor för antecknignsblock, guidelines

etc.

Radiofickan kan anpassas efter varje enskild

radio.

Bärs över bröstet.

Art.nr RF001

Radioficka med plats för mobilen

Radioficka med plats för mobilen. Radiofickan

spänns fast över bröstet och underlättar

hanteringen av radio.

Fickan har flera fack med dragkedja .

Mobil- och radiofickan har dragsnöre för att

anpassas till varje enskild enhets storlek.

Art.nr RF003

Radioficka för en radio.

Fickan har även pennfickor och flera andra

mindre fickor för antecknignsblock, guidelines

etc.

Radiofickan kan anpassas efter varje enskild

radio.

Kan bäras både över bröstet eller i bältet.

Art.nr RF002



Radioficka med plats för två radio.

Radioficka med plats för två

radioapparater för den som har

behov av flera radioapparater.

Fickan har flera fack med

dragkedja.

Radiofickorna har dragsnöre för att

anpassas till varje enskild enhets

storlek.

Radiofickan har flera utanpå-

liggande fack.

Art.nr RF004



US Fältflaska

Rund fältflaska i härlig klassisk
modell med axelrem.

Tillverkad i aluminium.

Volym 1,75 liter

Art.nr VS001



Vätskeblåsa

Vätskepåse för bärsystem med separat vätskepåse.

Slangen är neopren-fodrad och bitmunstycket gör att ingen vätska

spill.

Strl 2 L, 2.5 L & 3 L

Art.nr VS002-( strl )

Camel-back

Avsedd för att fästas

på befintligt

bärsystem i de D-

öglor som finns.

Strl 2 liter

Art.nr VS003

Camel-back

Avsedd för att fästas på

befintligt bärsystem i de D-

öglor som finns.

Strl 2,5 liter

Art.nr VS004



Camel-back

Den slutna cellisoleringen håller vattnet kall

eller varm i timmar.

Det stora skruvlocket på ovansidan gör

påfyllnad lätt. En isolerad bita ventilkåpa

förhindrar förorening. De justerbara axelband

har en fäste för att rulla upp och säkra

överskott av bandets längd.

Strl 2,5 liter

Art.nr VS006

Camel-back

Den slutna cellisoleringen håller vattnet kall

eller varm i timmar.

Den tuffa Water Beast reservoar och låg profil

fyllningshandtaget gör påfyllnad lätt. En

isolerad bita ventilkåpa förhindrar förorening.

De justerbara axelband har en fäste för att rulla

upp och säkra överskott av bandets längd.

Strl 2 liter

Art.nr VS005

Klassisk fältflaska

Klassisk fältflaska i plast.

Tygfodral för placering i bälte.

Strl 1 liter

Art.nr VS007



Vätskepåse

Vätskepåse med slang och sugventil.

Påfyllningen är enkel genom det stora skruvlocket.

Strl 2 liter

Art.nr VS008

Camel-back

Camelback med sugslang och bitmunstycke.

Slang är neoprenisolerade och bitmunstycket i

gummiskydd som förhindrar att skräp kommer till

munstycket.

Påfyllningen är enkel genom det stora

skruvlocket.

Strl 2 liter

Art.nr VS009

Rengöringskit för Camel-back

Innehåller tre stycken rengöringsborstar.

1 st. för vätskebehållaren.

1 st. för sugslangen.

1 st. för sugmunstycket.

Material Rostfria metalldetaljer, övrigt i

nylon.

Art.nr VS010



Ryggsäck med vätskepåse

TPU-ryggsäck med vätskepåse med vadderade

axelremmar och höftbälte.

Nätficka med dragkedja inuti ryggsöcken, även på

utsidan finns en nätficka.

Färg Svart, militärgrön

Strl 2,5 liter

Art.nr VS011



Säkerhets- & sjukvårdsutrustning



Säkerhets- & sjukvårdsutrustning

Säkerhets- & sjukvårdsutrustning

Naturvårdsbränning innebär stora risker om inte personalen är utbildade

och samtränade, vid en skogsbrand är riskerna ännu större.

Det är därför som säkerhetsutrustningen är så otroligt viktig att den

fungerar, allt från reservplaner, radioapparater, mobiltelefoner till

nyckelpersoner, väder instrument mm.

SITS skulle aldrig åta sig ett uppdrag utan att samtlig personal har fullgod

skyddsutrustning enligt Nordamerikansk och Kanadensisk standard.



CAT B 15

B15 går emot trenden för

mobiltelefoner över lag som ser bra

ut, men misslyckas med att klara

hårda villkor för en aktiv livsstil.

Cat B15 har arvet, trovärdigheten

och kvaliteten som ett Cat-varumärke

innebär i kombination med den

senaste mobila tekniken.

CAT B15 kan använda två simkort

oberoende av varandra.

Vattensäker till 1 meter i 30 minuter.

Mod Android 4,1

Standbytid Upp til 624 h

Art.nr SÄ002

CAT B 25

CAT B25 har ett hölje i slitstarkt

gummi och är utformad i klassisk

knapptelefons modell.

Den är IP67 certifierad och vattentät

upp till 30 min på en meters djup.

Den robusta designen stänger också

ute damm och smuts på ett effektivt

sätt.

CAT B25 kan använda två simkort

oberoende av varandra och har

inbyggd kompass.

Vattensäker till 1 meter i 30 minuter.

Mod Android 4,1

Standbytid Upp til 624 h

Art.nr SÄ001



Motorola TLKR T 80 Extreme

Radion är utformad för extrema påfrestningar och yttre omständigheter

som kräver den bästa utrustningen. Robust och vädertålig, gör att TLKR

T80Extreme från Motorola är redo att användas i de hårdaste miljöer.

Med en räckvidd på upp till 10 km, en tuff vattentålig design och viktiga 

tillbehör, kommer TLKR T80Extreme att hålla dig i kontakt på de vildaste 

spår och högsta toppar.

T80 Extreme Specifikationer

- PMR446 radio – licensfri

- Upp till 10 km räckvidd (beroende på terräng och väderförhållanden)

- Uppladdningsbara NiMH batterier (medföljer)

- 8 Kanaler + 121 koder

- Fri användning

- Scan/Monitor 

- 10 olika ringtoner

- Hands-free ( headset medföljer)

- LED ficklampa inbyggd

- Vibrationsfunktion

- Vattentät

Art.nr SÄ003



Garmin Rino 650

Inkl. Headset med inre öronmussla

Den största nyheten för alla jägare sedan Astro

lanserades för tre år sedan.

Två enheter i en som tillsammans med pekskärm

skapar fantastiska möjligheter. Förutom att man

givetvis kan kommunicera med andra radioenheter

på 155 MHz bandet och hitta rätt med av GPS:en, så

kan man även direkt i kartan se var andra Rino 650

Nordic användare befinner sig direkt i displayen.

En ovärderlig hjälp som både ökar säkerheten och

möjlighet att bättre koordinera bränningar.

SMS funktion.

5 watts 155MHz kommunikationsradio.

Vattentät enhet med en 2.6 tums pekskärm i färg 

som kan visa alla Garmins detaljerade kartor.

Bluetooth.

Art.nr SÄ005

Kestrell 4500

Det går inte att få ett mer profissionellt

väderinstrument ute i skogen än Kestrell 4500.

Kestrel 4500 har en inbyggda digital kompass.

Den beräknar sidvind och motvind / medvind

med hänvisning till en av användaren angiven

riktning och lagrar informationen tillsammans

med andra avläsning av sitt 1400 poster stora

minne.

Kestrell 4500 är även en höjd-, vind-, temperat-

och luftfuktighetsmätare.

Färg Gul

Art.nr SÄ004



V.Com V20

Licensfri komradio med ställbar

uteffekt.

V-Com V 20 är en professionell

komradio som arbetar på 400 MHz

bandet.

Med radio medföljer laddare,

headset, antenn och bältesclips.

Headsetet fungerar med en

öronsnäcka att användas med

hörselkåpa SÄ006.

Drifttiden är 2 – 4 dagar beroende

på uteffekt samt hur radion

används.

Art.nr SÄ007

Hörselkåpor

Delar av arbete med naturvårdsbränning

fordrar att personalen använder någon

form av hörselskydd.

Dessa hörselkåpor är av den glassiska

modellen.

Färg Gröna, Svart

Art.nr SÄ006



Kniv

Fodral av nylon, kniv med sågtandat blad

längd 21 cm.

Ytterliggare en kniv med tre blad, längd

16,5 cm.

Vattentät ledlampa med 9 ledlampor av

aluminium. Drivs med 3 AAA ( medföljer ej ).

Karbinhacke göt fastsättning i ex sele eller

dylikt.

Färg Kamoflage, svart.

Art.nr SÄ009-( förgval )

V-Com V55

En nyutvecklad radio för den som söker

något utöver det vanliga.

V-Com V55 har som standard Bluetooth

och arbetar på 155 MHz bandet.

Radion ger kristallklart ljud, lång

räckvidd och lång drifttid. Bluetoothen

medger användning av hörselkåpor som

är utrustade med Bluetooth eller med

vanliga head set för mobiltelefon.

Radion är fukttålig.

7 svenska och 6 norska jakkanaler.

Radion levereras med antenn, snabb-

laddare och bältesclips.

Art.nr SÄ008



Räddningskniv

Räddningskniv med infällbart blad, bältes-

skärare, fönsterkrossarspets.

Längd 24 cm

Art.nr SÄ010

Räddningskniv

Räddningskniv med infällbart blad och sågtandat

blad, bältesskärare, fönsterkrossarspets.

Längd 20 cm

Art.nr SÄ011

Jaktkniv

Jaktkniv med infällbart blad i rostfritt blad och

fint trähandag.

Längd 22,5 cm

Art.nr SÄ012

Kedjesåg

Extra stark kedjesåg med greppvänliga handtag.

Längd 73 cm

Art.nr SÄ013

Kompass

Kompass i klassisk modell med riktsikte.

Ihopfällbart

Art.nr SÄ014



Kompass från Fox.

Kompass i klassisk modell med riktsikte.

Ihopfällbart.

Levereras i praktisk liten skyddsväska.

Art.nr SÄ015

Visselpipa

6,5 cm lång visselpipa i metall med läderband.

Art.nr SÄ016

Visselpipa

9 cm lång visselpipa i metall med nyckelring

Art.nr SÄ017

Visselpipa

6,5 cm lång visselpipa i metall med läderband.

Art.nr SÄ016

Mini överlevnadskit

Tändstickor i plast med spegel, visselpipa,

längd 11,5

Art.nr SÄ018

Tändstål

Tändstål i militärmodell

Art.nr SÄ019



Överlevnadskit

Överlevnadsset i strl 12 x 10 x 3,5 cm

Innehåll kniv, visselpipa, fiskeset, tändstickor,

ljus, pincett, minicompass, sytillbehör, 2

speglar, bomullsvadd samt säkerhetsnålar.

Art.nr SÄ020

Stormtändare

Vätskefylld stormtändare i plast med

säkerhetsram och bärrem.

Art.nr SÄ021

Tändstål

Tändstål i arme-modell med magnesium.

Art.nr SÄ022



Varningsskylt – NATURVÅRDSBRÄNNING

Varnar allmänheten om att en naturvårds-

bränning pågår i området.

Kan levereras båda med reflex och vanlig

folie.

Art.nr SÄ023

Informationsskylt till allmänheten om – NATURVÅRDS-

BRÄNNING

Informera allmänheten om vad som gäller om de vill

besöka bränningsområdet.

Skylten anpassas efter akturllt företag.

Kan levereras båda med reflex och vanlig folie.

Art.nr SÄ024

Hänvisningsskylt – NATURVÅRDS-

BRÄNNING

Med dessa två skyltar kan ingen köra fel.

Kan levereras båda med reflex och vanlig

folie.

Art.nr SÄ025



Övrig utrustning

Övrig utrustning är den utrustningen som gör att personalen klarar

det där lilla extra.

Det är viktigt att ta hand om personalen ute i fält, för om det missas,

ökar riskerna för olyckor och att personalen inte orka arbeta vidare.



Ficklampa vinklad

Ficklampan har olika färgfilter,

bältesklämma samt en reservlampa i

botten.

Lampan drivs med batterier ( medföljer ej ).

Ficklampan finns i tre storlekar.

Strl 205 mm, 170 mm, 160 mm

Art.nr ÖV001-( strl )

Ledficklampa

Ficklampan av aluminium med ledlampa, brinntid ca 6

timmar med en intensitet utöver det vanliga.

Ledlampan levereras med handledsrem och nylon-

fodral.

Lampan drivs med batterier ( medföljer ej ).

Art.nr ÖV002

Karbinhakar

Karbinhakar att fästa utrustning med, finns i 4 strl. OBS!!! EJ FÖR

KLÄTTRING.

Färg Aluminium, camo, svart.

Strl D 5 mm x 5 cm, D 6 mm x 6 cm, D 7 mm x 7 cm,

D 8 mm x 8 cm

Art.nr ÖV003-( strl )



Midjeväska

Midjeväska med justerbart bälte och snabbspänne.

1 frontficka med metallspänne, en mobilficka med

metallspänne.

Art.nr ÖV004

Bältespåse modulsystem

Bältespåse med dragsnöre i öppningen för modulsystem.

2 mindre fickor utanpå påsen.

Art.nr ÖV005

Axelväska

Axelväska för fritid men även vid kortare arbetspass ute i

fält.

9 st fack och indelningar i axelväskan, varav 4 med

dragkedja.

Färg Svart

Art.nr ÖV006

Axelväska

Axelväska för kortare arbetspass ute i fält, är

utmärkt som mindre sjukvårdsväska.

9 st fack och indelningar i axelväskan, varav 4

med dragkedja.

Färg Svart

Art.nr ÖV007



Midjeväska

Midjeväska med justerbart bälte och

snabbspänne.

2 mindre fickor, 2 fickor med dragkedja samt

ett fack för fältflaska eller annan form av

vattenflaska.

Art.nr ÖV008

Sovsäck

Längd 220 cm

Bredd 75 cm

Vikt 1 950 gr

Art.nr ÖV010

Sovsäck i GI-mod.

Sovsäck som klarar – 23 C.

Längd 210 cm

Bredd 88 cm

Vikt 1 700 gr

Art.nr ÖV009



Sovtäcke i Fleece.

Sovtäcke i Fleece med dragkedja runt om, utan huva.

Längd 190 cm

Bredd 75 cm

Vikt 700 gr

Art.nr ÖV011

Liggunderlag.

Liggunderlag som blåser upp sig när man

vecklar ut den.

Längd 188 cm

Bredd 75 cm

Art.nr ÖV012

Myggnät.

Myggnät för enkelsäng

Art.nr ÖV015

Campingsäng.

Säng med aluminiumram.

Art.nr ÖV013

Campingsäng.

Säng med aluminiumram.

Strl 190x66x42

cm

Färg Olivgrön,

svart

Art.nr ÖV014



TIPI-tält

TIPI-tält för tre personer.

Myggnät i ventilationshål och dörr-

öppningen.

Vattentät 1200 mm

Material 190 T Nylon, golvet i PU-

material, vilket gör tältet vattentät

underifrån.

Art.nr ÖV016

Kupol-tält

Kupol-tält för tre personer.

Myggnät i ventilationshål och dörr-

öppningen.

Vattentät 1200 mm

Material 190 T Nylon, golvet i PU-

material, vilket gör tältet vattentät

underifrån, tältstomme av glasfiber.

Art.nr ÖV017

Bestickset

Sked, gaffel, kniv samt konservöppnare i ett och

samma sätt. Konservöppnaren är något som

normalt inte medföljer andra bestickset.

Art.nr ÖV018



Bestickset

Sked, gaffel, kniv, korkskruv/fickkniv, konservöppnare i ett

och samma sätt.

Konservöppnaren och korkskruven är något som normalt

inte medföljer andra bestickset.

Allt förvaras i praktiskt fodral.

Art.nr ÖV019

Multiverktyg med sked & gaffel

Multiverktyget har följande funktioner,

kniv, korkskruv, konservöppnare.

Allt förvaras i praktiskt fodral.

Art.nr ÖV020

Termos

Termos för att hålla

varma eller kalla

drycker i den

temperatur vi önskar

Skruvmugg skyddar

termosens lock.

Strl 0,5 L & 1 L

Art.nr ÖV021

Plåtmugg

En plåtmugg som tål tuffa tag ute i fält.

Färg Olivgrön, svart

Strl 0,25 L & 0,5 L

Art.nr ÖV022-( strl )



Kikare

Vikbar kikare med 10 x förstoring.

Linsdiameter 25 mm.

Synfält 96 m till 1 000 m

Färg Svart

Art.nr ÖV023

Kikare

Kikare med 10 x 25, 10 x förstoring med ett

öga.

Linsdiameter 25 mm.

Synfält 96 m till 1 000 m

Färg Woodland Camo

Art.nr ÖV024



Naturvårdsbränning

SITS i Sverige AB är Skandinaviens ENDA bränningsentreprenör med
enbart skogsbrandmän i sin verksamhet.

Personalen tränas och övas hela året runt för att vara förberedda när
säsongen väl är igång.

Flera av våra skogsbrandmän arbetar eller har en bakgrund från någon
form av kommunal eller statlig räddningstjänst.

Eftersom SITS enbart använder sig av skogsbrandmän, har vi
kollektivavtal med Brandmännens Riks Förbund – BRF.

SITS i Sverige AB är medlemmar i flera internationella organisationer inom
skogsbrandsbekämpning och naturvårdsbränning.

SITS i Sverige AB är medlemmar i Internationell Association of Wildland
Fire samt Association for Fire Ecology.



SITS står för Snabba Insats Team Skogsbrand, antingen vid eftersläckning,
efterbevakning eller som markägarens representant.

SITS-teamen

 är aktiva insatsteam som kan bistå med specialutrustning, personal med
specialist-kompetens även för den kommunala räddningstjänsten.

 arbetar med högtryckspumpar som kan transportera vatten långa sträckor i
38 / 42 mm slangar.

 kan sättas i beredskap utan att det kostar något, kostnaden uppstår först när vi
beger oss mot brandplatsen.

SITS har en helt egen logistikorganisation med boende, matlagning, etc. Denna resurs
finns givetvis tillgänglig för övriga på plats.

JOURNUMMER 0722-506 200

SITS - Team



Journummer 0722-506 202

Bränningsledare 0768-346 033

Gruppledare 0722-506 201

Försäljning utrustning

VD 0722-506 202

Säljavdelningen 0722-506 206

Kontaktvägar



Beställare Leveransadress

Beställningsorder

Antal Art.nr Produktbeskrivning



Antal Art.nr Produktbeskrivning

Underskrift


