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Rosenbauer sammutusjalkineet 

 
Rosenbauer sammutusjalkineet 

 
Jalkineiden ensisijainen tehtävä on suojata jalkaa lämmöltä, kosteudelta, 
kylmyydeltä, teräviltä esineiltä. Pohjan tulee olla joustava ja pitävä. Li-
säksi jalkineet pitää olla nopeasti puettavissa ja miellyttävä käyttää. Ro-
senbauer -jalkinemallisto täyttää nämä vaatimukset.  
 
TWISTER on Sympatex ® kalvollinen korkea sammutusjalkine ja 
varustettu nopealla BOA® nauhankiristysmekanismilla. Erikseen mahdol-
lista tilata moottorisahasuojauksella. 
 
TWISTER-Cross on Tw isteriä lyhyemmällä varrella ja sopii hyvin 
myös pelastus– ja sairaankuljetustehtäviin.  
 
TORNADO on perinteisellä nauhakiristyksellä varustettu sammu-
tusjalkine, jossa nopeaa pukemista varten vetoketju sivussa. Sympatex® 
kalvo ja erikseen mahdollista tilata moottorisahasuojauksella. 
 
AUSTRIA on vedenpitävä nahkasaapas palo– ja pelastustehtäviin. 
 
Kaikki Rosenbauer jalkineet toimitetaan joko 12” leveällä lestillä (vakio) 
tai 10” lestillä (erikseen tilattava). Jalkineet on mahdollista tilata myös 
ilman vedenpitävää kalvoa. Twister ja Tornado mallit on mahdollista tilata 
myös moottorisaha suojauksella. (EN381-5, luokka 2) 
 
Hyväksyntä: EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC  
 
EN 15090:2012:  
  Voimassa oleva eurooppalainen standardi sammutusjalkineille. 
F2A:   Pisto– ja varpaiden suojaus sekä antistaattinen rakenne  
  palo– ja pelastustehtävissä.  Ei kuitenkaan kemikaali  
  suojausta. 
HI3:   Maksimi lämpöeristys 
CI:    Maksimi kylmäneristys 
AN:   Nilkkasuojaus 
SRC:  Ulkopohjan pitoluokitus C (korkein luokka) 
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Twister–sammutusjalkine 

 
Rosenbauer Twister sammutusjalkine on erit-
täin hyvin suojaava mukava ja ergonominen pa-
lomiehen suojajalkine, jonka säätöominaisuudet 
ja suojaavuus ovat samaa korkeaa luokkaa kuin 
tavanomaisten nauhakenkien, mutta paino on 
alhaisempi ja käytettävyys uuden BOA® pi-
kasäätömekanismin ansiosta ratkaisevasti pa-
rempi. 
 
Sammutusjalkineen on suojattava lämmöltä, 
kylmyydeltä, viilloilta, pistoilta ja putoavilta esi-
neiltä, sekä oltava vedenpitävä. Jalkineen tulee 
olla pitävä kovilla ja luistavilla pinnoilla. Pohjan 
tulee olla pistojen sekä öljynkestävä mutta jous-
tava. Jalkine pitää olla nopeasti puettavissa, ke-
vyt, hiostamaton ja  mukava jalassa. Vaatimuk-
sia on paljon ja ne ovat osittain ristiriitaisia. 
Twister on suunniteltu täyttämään nämä vaati-
mukset ilman kompromisseja. 
 
Rosenbauer Twister on moderni komposiit-
tirakenteinen Sympatex - kalvolla suojattu , pa-
lomiehen jalkine, joka on varustettu nopealla ja 
helppokäyttöisellä Boa® kiritysmekanismilla. 
Twister on helposti puettavissa ja yksilöllisesti 
säädettävissä jopa käytön aikana. Kengän vuori 
ja neljä joustoaluetta tekee käytöstä miellyttä-
vää niin ryömiessä, polvillaan kuin autoa ajaes-
sa. Jalkineessa on heijastavia osia. 
 
 
Hyväksyntä:  
 EN 15090:2012  F2A HI3 CI AN SRC 
 
 
Vakiokoot: 37-49  (36,50-52) 
Leveä lesti: 12”   (10”)  
Paino: 2,64 kg   (koko 42) 
Korkeus: 260 mm  (koko 42) 
 
Moottorisahasuojaus on mahdollista tilata  
Twister-sammutusjalkineeseen.  
Hyväksyntä: EN 381-5 luokka 2  
 
Puhdistus ja hoito kalvokengille soveltuvalla ai-
neella. 
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Twister–Cross sammutusjalkine 

 
Rosenbauer Twister-Cross sammutusjalkine 
on lyhyemmällä varrella varustettu mukava ja 
ergonominen palomiehen suojajalkine, joka on 
suunniteltu sekä palo,- että pelastustehtäviin.  
Sammutusjalkineena Twister-Cross täyttää par-
haan luokan ja sopii kaikkiin sammutustehtä-
viin. Lisäksi tämä jalkine täyttää vaatimukset 
pelastustehtäviin 
 
Sammutusjalkineen on suojattava lämmöltä, 
kylmyydeltä, viilloilta, pistoilta ja putoavilta esi-
neiltä sekä oltava vedenpitävä. Jalkineen tulisi 
olla pitävä kovilla ja luistavilla pinnoilla. Sen 
pohjan tulisi olla pistojen sekä öljynkestävä 
mutta joustava. Jalkine pitäisi olla nopeasti pu-
ettavissa, kevyt, hiostamaton ja  mukava jalas-
sa. Vaatimuksia on paljon ja Twister-Cross on 
valinta, kun halutaan laajempi käyttötarkoitus ja 
kevyempi jalkine. 
 
Rosenbauer Twister-Cross on moderni kompo-
siittirakenteinen Sympatex - kalvolla suojattu , 
palo– ja pelastusmiehen sammutusjalkine, joka 
on varustettu nopealla ja helppokäyttöisellä 
Boa® kiritysmekanismilla. Twister-Cross on hel-
posti puettavissa ja yksilöllisesti säädettävissä 
jopa käytön aikana. Kengän vuori ja kaksi jous-
toaluetta tekee käytöstä miellyttävää niin ryö-
miessä, polvillaan kuin autoa ajaessa. Jalkinees-
sa on heijastavia osia. 
 
Hyväksyntä 
EN 15090:2012  F2A HI3 CI AN SRC 
EN 20345:2012 
 
Vakiokoot: 37-49  (36, 50-52) 
Leveä lesti: 12”   (10”)  
Paino: 2,2 kg   (koko 42) 
Korkeus: 190 mm  (koko 42) 
 
Puhdistus ja hoito kalvokengille soveltuvalla ai-
neella. 
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Tornado–sammutusjalkine 

Rosenbauer Tornado on moderni nauhakenkä
-tyyppinen sammutusjalkine. Kaksiosainen nau-
hoitus antaa parhaan istuvuuden, ja vahvara-
kenteinen vetoketju tekee jalkineen pukemises-
ta helppoa ja nopeaa. 
 
Tornado on vedenpitävä ja suojaa kuumuu-
delta, kylmyydeltä, viilloilta ja pistoilta sekä pu-
toavilta esineiltä. Pohja on pakkasen- ja öljyn-
kestävää Nitriili-kumia. Sen puolijohtava kalvo 
on sammutusvarusteissa parhaaksi materiaaliksi 
todettua Sympatex-kalvoa. Ompeleet ovat kuu-
muuden kestävää para-aramid sekoitelankaa. 
Ulkopinnan korkealaatuinen nahka on käsitelty 
vettä hylkiväksi. Jalkineessa on 3M heijastimet. 
 
Hyväksyntä:  EN: 15090:2012 F2A HI3 CI  
AN SRC 
                     EN 381-5 luokka 2 (erikseen tilat-
tava) 
 
Vakiokoot: 37-49  (36, 50-52) 
Leveä lesti: 12”   (10”)  
Paino: 2,8 kg   (koko 42) 
Korkeus: 280 mm  (koko 42) 
 

Moottorisahasuojaus on mahdollista tilata  
Tornado-sammutusjalkineeseen.  
Hyväksyntä: EN 381-5 luokka 2  
 
Puhdistus ja hoito kalvokengille soveltuvalla 
aineella. 
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Austria–sammutusjalkine 

 
Rosenbauer Austria on saapastyyppinen 
sammutusjalkine. Saappaan nilkkaosan jousto-
kohta sekä tukevat lenkit saappaanvarsissa hel-
pottaa pukemista ja  tekee saappaan käytöstä 
nopeaa ja miellyttävää.  
 
Jalkine on Sympatex® kalvolla varustettu ve-
denpitävä ja hengittävä nahkasammutusjalkine. 
Jalkaosan pehmusteet antaa miellyttävän käyt-
tömukavuuden myös pitkiin operaatioihin. Te-
räksinen kärki ja pohja antaa hyvän suojan nau-
loja ja muita teräviä esineitä vastaan. Austria-
sammutusjalkineessa on myös nilkkasuojat ja 
heijastimet. 
 
Sammutusjalkineen on suojattava lämmöltä, 
kylmyydeltä, viilloilta, pistoilta ja putoavilta esi-
neiltä sekä oltava vedenpitävä. Jalkineen tulee 
pitää kovilla ja luistavilla pinnoilla. Sen pohja 
suojaa pistoilta ja on öljynkestävä mutta jousta-
va. Jalkine pitää olla nopeasti puettava, kevyt, 
hiostamaton ja  mukava jalassa. Austria-
palojalkine täyttää nämä vaatimukset, ja on pa-
ras vaihtoehto silloin, kun halutaan mahdollisim-
man korkeavartinen ja saapastyyppinen sam-
mutusjalkine. 
 
 
Hyväksyntä:  EN: 15090:2012 F2A HI3 CI  
AN SRC 
 
 
Vakiokoot: 37-49  (36, 50-52) 
Leveä lesti: 12”   (10”)  
Paino: 2,4 kg   (koko 42) 
Korkeus: 300 mm  (koko 42) 
 
Puhdistus ja hoito kalvokengille soveltuvalla ai-
neella. 
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Sammutusjalkineiden ja –pukujen  
hoito ja varaosat 

 
K9507160  RBI SOLITARE BRILLANT kengän  
  puhdistus ja hoitoaine  
 

  75 ml, musta 

  Sopii kaikkiin Sympatex-kalvollisiin  
  Rosenbauer sammutusjalkineisiin 
 
K9507161  RBI NIKWAX hoitosarja sammutus- 
  jalkineille 
 

  Puhdistusspray 125 ml 

  Vahaspray 125 ml 

  Harja 

  Sopii kaikkiin Sympatex-kalvollisiin  
  Rosenbauer sammutusjalkineisiin 
 
K9507162 RBI SOLITARE hoitosuihke ja  
  kosteussuoja kengille ja tekstiilille  
 

  400 ml 

  Pesun jälkeen palauttaa  
  palosaappaiden ja sammutusasujen 
  vedenpitävyyden. 

  Käsittelyn jälkeen tuote hylkii vettä 

  Tuote sopii Sympatex-kalvollisiin  
  Rosenbauer-sammutusjalkineisiin  
  sekä -asuihin. 
 
K9507163 TWISTER BOA kiristinpyörä 
 

  Sopii sekä Twister, että Twister-
 Cross jalkineisiin. 

 
K9507164 TWISTER BOA vaijeri 41-49  
 
K9507165 TWISTER-CROSS BOA vaijeri 41-49 


