
 

 

GESINTUVŲ KAINOS 

 

Produktas Aprašymas 

Kaina be 

PVM, 

EUR 

Kaina su 

PVM, 

EUR 
Miltelinis gesintuvas RM1000 Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais 

monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir 
veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. Užpildo svoris: 1 kg 

Gesintuvo svoris:  2,2 kg Temperatūros ribos: -30°C/+60°C 

Veikimo trukmė: 8,2 s 
Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo 

priemonė: N2 

Naudojimo paskirtis: Smulkiems gaisrams malšinti. Galima 

gesinti elektros įrenginius iki 1 000 V. 

Sertifikavimas: Atitikties sertifikatas Nr. GTC 100362 

8,00 9,68 

 

Miltelinis gesintuvas RM2000 Automobilinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo 
milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams 

gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. 

Užpildo svoris: 2 kg Gesintuvo svoris: 3,8 kg Temperatūros 
ribos: -30°C /+60°C Veikimo trukmė: 10,5 s 

Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo 

priemonė: N2 
Naudojimo paskirtis: Automobiliniams gaisrams malšinti. 

Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 V. 

Sertifikavimas: Atitikties sertifikatas Nr. GTC 100362 

10,19 12,33 

 

Miltelinis gesintuvas RM4000 Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais 

monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir 

veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. 

Užpildo svoris: 4 kg Gesintuvo svoris: 6,6 kg Temperatūros 

ribos: -30°C /+60°C Veikimo trukmė: 14,5 s 

Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo 
priemonė: N2 

Naudojimo paskirtis: Naudojamas visuomeninės paskirties 

patalpose, statomų pastatų viduje, autobusuose, krovininiuose 
automobiliuose, kombainuose, garažuose bei privačiuose 

namuose. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų. 

Sertifikavimas: Atitikties sertifikatas Nr. GTC 100464 

15,94 19,28 

 

Miltelinis gesintuvas RM6000 Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais 

monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir 

veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C.  Gesintuvo modelis: 
RM 6000 

Užpildo svoris: 6 kg Gesintuvo svoris: 9,76 kg Temperatūros 

ribos: -30/+60 C Veikimo trukmė: 20,6 s 
Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo 

priemonė: N2 

Naudojimo paskirtis: Naudojamas gamybos ir sandėliavimo 
paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, 

transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statomų pastatų 

viduje, degalinėse. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 
voltų. 

Sertifikavimas: Atitikties sertifikatas Nr. GTC 100415 

18,13 21,93 

 

Miltelinis gesintuvas RM9000 Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo milteliais 
monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų gaisrams gesinti ir 

veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. 

Užpildo svoris: 9 kg 
Temperatūros ribos: -30°C /+60°C 

Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo 

priemonė: N2 
Naudojimo paskirtis: Naudojamas visuomeninės paskirties 

patalpose, statomų pastatų viduje, autobusuose, krovininiuose 

automobiliuose, kombainuose, garažuose bei privačiuose 
namuose. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų. 

 

 

 

29,38 35,54 

 



Miltelinis gesintuvas RM12000 Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo 
milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų 

gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C. 

Užpildo svoris: 12 kg 
Temperatūros ribos: -30°C /+60°C Gesinimo priemonė: 

gesinimo milteliai ABC 50% Išstūmimo priemonė: N2 

Naudojimo paskirtis: Naudojamas visuomeninės paskirties 
patalpose, statomų pastatų viduje, autobusuose, krovininiuose 

automobiliuose, kombainuose, garažuose bei privačiuose 

namuose. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų. 

36,25 43,86 

 
Miltelinis gesintuvas 

RM6000S 

Miltelinis gesintuvas ReinoldMax užpildytas gesinimo 

milteliais monoamonio fosfato pagrindu tinka visų tipų 
gaisrams gesinti ir veikia minusinėje temperatūroje nuo -30°C.  

Gesintuvo modelis: RM 6000S 

Užpildo svoris: 6 kg Gesintuvo svoris: 9,76 kg Temperatūros 
ribos: -30/+60 C Veikimo trukmė: 20,6 s 

Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 90% 

Išstūmimo priemonė: N2 
Naudojimo paskirtis: Naudojamas gamybos ir sandėliavimo 

paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, 

transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statomų pastatų 
viduje, degalinėse. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 

voltų. 

56,25 68,06 

 

Miltelinis gesintuvas RM 25 Miltelinis gesintuvas ReinoldMax skirtas kietoms degioms 
medžiagoms, dažniausiai organinės prigimties, kurių degimo 

metu susidaro žarijos (A klasės gaisrams), degiems skysčiams 

ar medžiagoms turinčioms savybę lydytis (B klasės gaisrams), 
dujoms (C klasės gaisrams) gesinti. Leidžiama gesinti elektros 

įrenginius, kurių įtampa ne didesnė kaip 1000 voltų. 

Užpildo svoris: 25 kg 
Temperatūros ribos: -30°C/+60°C 

Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% 

123,75 149,74 

 
Miltelinis gesintuvas RM 50 Miltelinis gesintuvas ReinoldMax skirtas kietoms degioms 

medžiagoms, dažniausiai organinės prigimties, kurių degimo 

metu susidaro žarijos (A klasės gaisrams), degiems skysčiams 
ar medžiagoms turinčioms savybę lydytis (B klasės gaisrams), 

dujoms (C klasės gaisrams) gesinti. Leidžiama gesinti elektros 

įrenginius, kurių įtampa ne didesnė kaip 1000 voltų. 
Užpildo svoris: 50 kg 

Temperatūros ribos: -30°C/+60°C 

Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50% 

168,75 204,19 

 

Miltelinis pakabinamas 

automatinis gesintuvas RM6 

Miltelinis automatinis gesintuvas rekomenduojamas naudoti 
visuomeninės paskirties  patalpose. Naudojamas tiek kaip 

pagrindinė, tiek ir kaip papildoma priemonė užtikrinti saugumą 

tokiose viešose įstaigose. Kilus gaisrui gesintuvas aktyvuojasi 
automatikškai. Staiga atsiradęs karštis sulaužo temperatūros  

kapsulę, ko pasekoje per gesintuvo vožtuvą į ugnies židinį 

išstūmiami gesinimo milteliai. Gesintuvą rekomenduojama 
montuoti 2,5-3,0 m aukštyje. 

Užpildas: ABC milteliai 

Užpildo kiekis: 6 kg. 

Efektyvus temperatūros ribose: -20～+50°C Aktyvavimo 

tempertūra: +68°C 

Gesinimo laikas: ~ 9 s 
Gesintuvo svoris:  9,2 kg. 

28,75 34,79 

 

Angliarūštės gesintuvas 2 kg Gesintuvai su angliarūgštės užpildu rekomenduojami elektros 

gaisrams gesinti. Gesinimo medžiaga pilnai išsisklaido ore ir 
nepalieka jokių pėdsakų. Šio tipo gesintuvai taip pat gali būti 

naudojami B klasės gaisrams, degiems skysčiams arba 

skystėjančioms medžiagoms gesinti. Rekomenduojama 
papildomai turėti vandens putų arba miltelinius gesintuvus, 

kurie užtikrintų apsaugą  nuo A klasės gaisrų. Užpildo svoris 

(CO2): 2 kg 
Gesintuvo svoris: 6,28 kg 

Temperatūros ribos: -30/+ 60°C 

 
 

 

 

28,75 34,79 

 



Angliarūštės gesintuvas 5 kg Gesintuvai su angliarūgštės užpildu rekomenduojami elektros 
gaisrams gesinti. Gesinimo medžiaga pilnai išsisklaido ore ir 

nepalieka jokių pėdsakų. Šio tipo gesintuvai taip pat gali būti 

naudojami B klasės gaisrams, degiems skysčiams arba 
skystėjančioms medžiagoms gesinti. Rekomenduojama 

papildomai turėti vandens putų arba miltelinius gesintuvus, 

kurie užtikrintų apsaugą  nuo A klasės gaisrų. 
Užpildo svoris (CO2): 5 kg Bendras svoris:  10,45 kg 

Temperatūros ribos: -30/+60°C 

45,63 55,21 

 

Vandens putų 6L gesintuvas Naujos kartos gesintuvas šaldančių/ impregnuojančių putų 

pagrindu idealiai tinka B gaisrų klasei gesinti - degieji skysčiai: 

benzinas, spiritas, lakas, tepalai. Efektyviai gesina ir 
dažniausiai pasitaikančius 

A klasės gaisrus. Užpildo svoris:  6 kg 

Bendras gesintuvo svoris:  10,10 kg Gesinimo medžiaga: 
AFFF putos Veikimo trukmė: 20 sek 

Išstūmimo priemonė: N2 

Sertifikatas: Gesinimo bandymus atliko Vokietijos laboratorija 
MPA Dresden. Remiantis atliktais bandymais Gaisrinių 

Tyrimų Centre išduotas sertifikatas Nr. GTC 100467. 

23,63 28,59 

 

Vandens putų 9L gesintuvas Naujos kartos gesintuvas šaldančių/ impregnuojančių putų 
pagrindu idealiai tinka B gaisrų klasei gesinti - degieji skysčiai: 

benzinas, spiritas, lakas, tepalai. Efektyviai gesina ir 

dažniausiai pasitaikančius                                                                                                                                                                                                                                                    
A klasės gaisrus. Užpildo svoris:  9 kg 

Bendras gesintuvo svoris:  14,60 kg Gesinimo medžiaga: 

AFFF putos Veikimo trukmė: 28 sek 
Išstūmimo priemonė: N2 

Sertifikatas: Gesinimo bandymus atliko Vokietijos laboratorija 

MPA Dresden. Remiantis atliktais bandymais Gaisrinių 
Tyrimų Centre išduotas sertifikatas Nr. GTC 100467 

30,81 37,28 

 

 


