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Specyfikacja techniczna toreb ratowniczych RescueBag. 

 
 

Na potrzeby działań ratowniczych używa się coraz więcej rożnego rodzaju specjalistycznych 

narzędzi pomagających strażakom w działaniach ratowniczych. Są to najczęściej narzędzia: 

hydrauliczne, pneumatyczne, mechaniczne narzędzia tnący czy różnego rodzaju sprzęt burzący, który 

znajduje się najczęściej na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. Inny rodzaj narzędzi wspomagający 

działania strażaków to narzędzia drobne takie na przykład jak: klucze do odkręcania klem 

akumulatorów, klamki do okien, nóż ratowniczy, śrubokręty, kliny pod drzwi czy zbijak do szyb. Ten 

drobny sprzęt najczęściej znajduje się na wyposażeniu osobistym strażaka. Ponieważ ilość tych 

niezbędnych narzędzi jest coraz większa, a kieszenie ubrań specjalnych nie są wystarczające do 

pomieszczenia całego ekwipunku, powstała torba „RescueBag” mieszczącą „zabawki ratownicze”. 

Torba RescueBag służy do magazynowania spersonalizowanego indywidualnie przez nas sprzętu, w 

jednej i co ważne przenośnej kieszeni. Torba wewnątrz posiada kilkanaście przegródek i kieszeni, 

dlatego wszystko co w niej mieści jest poukładane i łatwo dostępne. Choć torba jest niewielkich 

rozmiarów (25x23cm) to jednak jest pojemna a zarazem wygodna w użytkowaniu. Nosi się ją 

umocowaną na udzie za pomocą dwóch gumowych pasów z klipsami oraz taśmą z wsuwką na 

spodnie. To bardzo ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu nie potrzebujemy paska ani żadnych innych 

dodatkowych mocowań przy spodniach. Dwa półkola zamontowane na zewnątrz torby służą do 

przypięcia rękawic. Ponadto istnieje możliwość pełnej regulacji mocowań, dzięki czemu każdy strażak 

może jej wygodnie używać a torba nie przeszkadza podczas działań ratowniczych. Dodatkowy rzep 

przy klapie pozwala na swobodne wyciąganie ekwipunku. Torba wyposażona jest w uchwyt 

ułatwiający jej przenoszenie. Torbę RescueBag można również wykorzystać jako torbę narzędziową w 

samochodzie bojowym.  

Torba RescueBag wykonana jest z materiałów wysokiej jakości oraz dostępna w dwóch 

wersjach- wodoodpornej Cordury oraz tkaniny trudnopalnej Royalty (trudnopalność: wg normy 

BS5852 Part 1 Source 1 i 2 przez instytut Fira), co umożliwia bezpośredni kontakt tkaniny z ogniem. 
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