Ameerika konksredelEesti Tuletõrje1939 / lk. 383-387 : joon
AsbestülikondKuljus, F.Eesti Tuletõrje1937 / lk. 352-353 : fot
Euroopa esimene tuletõrjerong SoomesTuletõrje Teated1928 / lk. 72-73 : fot
ImemispumpadestSaari, M.Eesti Tuletõrje1937 / lk. 53-55 : joon
Jõuvankrite seaduse elluviimise määrused : [kommentaarid tuletõrjesse puutuvate punktide kohta]Veermaa, R.Eesti Tuletõrje1936 /
lk. 334
Kaksik-küünal [tuletõrjeautole]Eesti Tuletõrje1940 / lk. 313 : joon
Kas kinnine või lahtine tuletõrje veokSaari, M.Eesti Tuletõrje1938 / lk. 130-131
Kuidas saavutada tuletõrjetöös paremaid tagajärgi : [tuletõrjeautost]Koppel, A.Eesti NSV Tuletõrje1941 / lk. 44-48 : joon
Kummiesemete säilitamisestEesti Tuletõrje1940 / lk. 248-249
Leningradi linnatuletõrje uus automasinEesti Tuletõrje1940 / lk. 283-385 : fot
Mootorrattad tulekahju kohal valgustajaiksEesti NSV Tuletõrje1940 / lk. 339-340 : fot
Mõned näpunäited pritsimajast ja selle korrashoidmisestTuletõrje Teated1932 / lk. 21
Pritside, voolikute ja mitmesuguste abinõude paigutamisest veovahenditeleEesti Tuletõrje1937 / lk. 213-214 : joon
Prožektor-sireenKuljus, F.Eesti Tuletõrje1937 / lk. 351 : fot
PäästenöörEesti Tuletõrje1939 / lk. 15
Redelid ja nende kasutamineSaari, M.Eesti Tuletõrje1936 / 1, lk. 14-18; 2, lk. 32-35 : joon
Ringkäik A/s. Magiruse tuletõrje riistade tehasesBrett, E.Tuletõrje Teated1929 / lk. 138-139 : fot
Stockholmi tuletõrjelaevTuletõrjuja käsiraamat-kalender 19341933 / lk. 102-103 : fot
Survevooliku kastKuljus, F.Eesti Tuletõrje1937 / lk. 400 : fot
Survevoolikute kastidEesti Tuletõrje1937 / lk. 211-212 : joon
Tall. linna kutselise tuletõrje moodne gaasikaitse autoEesti Tuletõrje1939 / lk. 65 : fot
Tallinn sai gaasikaitse autoEesti Tuletõrje1939 / lk. 25 : fot
Tallinna linna kutselise tuletõrje moodsad löökautod. Raadiotelefonid tuletõrje teenistuses. Ainulaadne tuletõrje autoPolitseileht1939 /
lk. 81, 83 : fot
Tuletõrje kiiverEesti Tuletõrje1937 / lk. 277
Tuletõrje voolikudKiesner, A.Eesti Tuletõrje1936 / lk. 291-292
TuletõrjepumpSaari, M.Eesti Tuletõrje1936 / 3, lk. 62-66; 4, lk. 88-92 : joon
Tuletõrjeriistade näitus ja tuletõrjujate kongress Grazi linnas AustriasPirker, A.Tuletõrje Teated1923 / lk. 74-77
Uudiseid tuletõrjemasinate alal N.-LiidusEesti NSV Tuletõrje1940 / lk. 350
Uuendusi tuletõrje alal välismaalGustafson, L.Tuletõrje Teated1930 / lk. 195-196
Uus tõrvik Kreenholmi manufaktuuri tuletõrjesEesti Tuletõrje1939 / lk. 152 : fot
Veoauto tuletõrjeautonaEesti Tuletõrje1938 / lk. 417-419 : fot

Voolikute hooldamisestMelts, B.Tuletõrjuja käsiraamat-kalender 19371936 / lk. 89-92 : joon
Võitlus metsa põlemistega langevarjurite abilEesti NSV Tuletõrje1941 / lk. 92-96 : fot
Ühised voolikute hooldamise keskusedEesti Tuletõrje1940 / lk. 139-142 : fot

