
Postadress:
BOX 13120
41502 Göteborg        

Besöksadress:
Marieholmsgatan 42
41502 Göteborg   

 SKYSKOL AB
*    info@skyskol.com
(    0709-149885

Auktoriserad återförsäljare för:

 SKYSKOL AB

Vi erbjuder även finansieringslösningar via vår samarbetspartner Wasa Kredit. 

Kontakta oss gärna för en produktdemonstration!

Vi har Firetrainers för alla behov
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“ATT TRÄNA SLÄCKNING MED M-FIRE 
KÄNNS SÄKERT OCH TRYGGT, BÅDE FÖR 
INSTRUKTÖR OCH ELEV”  
(Peter Helge, Västerviks räddningstjänst)

FIRETRAINERS: Firetrainer M-Fire Jumbo HLTS
  Gasol-

papperskorg Pocket Fire

Mått (l/b/h) [cm]  120 x 80 x 20 61 x 80 / 
92 x 21

125 x 80 x 50 
(brandgivare)
93 x 75 x 35 

(konsol)

0 x 36 x 50 155 x 254 x 465

Vikt [kg] 21 kg 30 kg 59 kg 12 kg 9,5 kg
Säkerhetssystem Termosensor Flamdetektor Flamdetektor Flamdetektor, 

övertrycksensor
Termosensor Termosensor

Effekt [kW] 150 100 550 600 45
Torrt system ü ü ü
Fjärrkontroll (kabel) ü ü ü ü ü ü
Trådlöst fjärrkontroll 
(tillbehör) ü

Lämplig för:
- Räddningstjänst ü ü
- Heta arbeten ü ü
- SBA ü ü ü
Förbrukning [kg/h] 5,5 7,7 3,5
Extern strömförsör-
jning

ü ü ü ü ü

Inbyggt batteri ü
Gas Propan Propan Propan Propan Propan Propan
Gastyp Gasform Gasform Gasform Vätskeform Gasform Gasform
Rekvisita:
- Öppet kar ü ü ü ü
- Spis ü
- Gasolgrill ü
- Rörflänsbrand ü
- Helikopter ü
- Bil ü
- Flygplansmotor ü
- Elmotor ü ü
- Elskåp ü ü
- Platt TV ü ü
- Spisplatta ü ü
- Vatten i matolja ü ü
- Platt TV ü ü
- Papperskorg ü ü

Fire Trainers

Spara tid och träna bättre!



Fire Trainers      för alla behov SKYSKOL AB

Torrt system

Släckning med skum & pulver

Släckning med vatten & CO2

Fire Trainer M-Fire
En unik firetrainer som drivs utan vatten!

Otroligt kompakt så att den passar även i bilen

I vårt sortiment ingår produkter för alla behov - Vi 
bygger även kundanpassade system

Flexibla, genomtänkta lösningar ger dig säkra och 
omväxlande övningsscenarion och låg ägandekostnad - 
Det lönar sig att satsa på en fire trainer från Skyskol!

Alla våra firetrainers har integrerade säkerhetslösningar 
och uppfyller Brandskyddsföreningens säkerhetskrav

Skyskol ger dig professionell rådgivning och 
kundsupport under hela produktens livslängd. Vi 
tar också hand om reparationer - helt utan krångel! 

Modulära system ger möjligheten att köpa till 
träningsrekvisita i efterhand - köp till efter behov 

Kontakta våra säljare för mer information och för 
en demonstration

Firetrainer
Mycket prisvärd instegsmodell med kabelbunden fjärrkontroll

Fire Trainer Jumbo
Konsolen kan flyttas oberoende av brandgivaren

Fire Trainer HLTS
Flaggskeppet bland alla fire trainers

Högsta effekt genom att använda propan i vätskeform
Flamdetektering och övertrycksensor

Fire Trainer Papperskorg
Mycket prisvärd & enkel firetrainer

Mycket kompakt och inget vatten behövs
Kom snabbt igång - bara koppla till el och gas

Rekvisita “Plattskärm”

Rekvisita “bil”
Simulerar brinnande bil

Rekvisita “Helikopter”
Simulerar brinnande helikopter

Finns i olika utföranden (antal  separata brännzoner, 
vattenkylning, vapensystem, m.fl. )

Rekvisita “Flygplansvinge”
Simulerar brinnande 

flygplansmotor & hjul

Rekvisita “Elmotor”

Rekvisita “Papperskorg”

Rekvisita “Elskåp”

Fire Trainer PocketFire
Mycket prisvärd & kompakt firetrainer 

Skicka iväg eldbollar eller korta kontinuerliga lågor
Kom snabbt igång - bara koppla till el och gas

Firetrainern HLTS består av 3 komponenter

KONTROLLENHETEN

+

PILOTENHETEN

+

GASOLKAR  eller  REKVISITA
Pilotenhet + Gasolkar  till HLTS


