
OFERTA TEHNICA AUTOSPECIALA STINS INCENDII 

 

1) DATE SASIU 

 Mercedes Benz Atego 1530F, 4x2, cabina simpla, Euro 6 

 Masa totala maxima autorizata: 16.000 kg; 

 Motor: Diesel, 220 kW (299 CP); 

 Transmisie: Cutie de viteze manuala;  

 Cabina: simpla; 
 

2) SUPRASTRUCTURA 

Construcție și proiectare: 

Corpul este realizat din panouri de aluminiu extrudate interconectate cu șuruburi, fără 

sudură. Nici un material din oțel, nici un tip de sudură sau lipire nu este folosit pe corp. 

Panoul exterior complet al caroseriei din spate este realizat din tablă de aluminiu de 3 mm 

fixat pe elementul structural fie prin lipire, fie prin nituire. 

Suprastructura este de tip modular. Corpul complet, inclusiv apa și rezervorul de spumă, 

sunt montate pe un sub-cadru de tip scări grele. Acest sub-cadru este conectat la 

mainframe-ul șasiului cu amortizoare soc din cauciuc / oțel. Astfel, toata torsiunea - 

solicitările transmise șasiului în timpul condusului și al virajelor, sunt reduse la minimum, 

conferind o stabilitate excelentă. 

Corpul este proiectat astfel încât să permită accesul maxim la toate zonele care trebuie 

servite și inspectate. Se prevede ca toate componentele principale ale vehiculului să fie 

îndepărtate într-un mod ușor. 

 

Acoperiș: 

Partea superioară a suprastructurii va fi învelită în plăci din aluminiu, consolidate în mod 

corespunzător și concepute pentru a suporta greutatea a doi pompieri fără distorsiuni sau 

deteriorări. 

 

 

 

 

Suporti adecvati pentru 1 (o) scară extensibilă sunt instalate pe partea superioară a 

vehiculului. Scara extensiei este alcătuită din 2 secțiuni. Lungimea totală a scării extinse 

este de 8,4 m, iar lungimea închisă este de 4,5 m. Există un sistem glisant pentru acces 

ușor la scara glisantă, care este plasat pe partea superioară a vehiculului. Folosind acest 

sistem, scara extensibila va fi rulata in / out fara a urca acoperișul. În timp ce conduceți, 

mânerul scării este așezat pe corpul din spate al vehiculului prin utilizarea dispozitivului de 

blocare a mânerului, iar scara este stocată pe acoperiș. 

Pe acoperiș există o cutie de aluminiu închisă pentru 4 (patru) bucăți de furtunuri de 

aspirație de 3 m. Pardoseala va fi mărginită, permițând balustradă de siguranță cu sistem de 

iluminare pentru partea laterală a vehiculului. 

În partea dreaptă spate a caroseriei, este instalată o scară permanentă din aliaj ușor, care 

permite accesul pe partea superioară a acoperișului. Scara este tip pivotantă cu două 

secțiuni. Secțiunea inferioară este pliată și blocată în timpul conducerii cu un dispozitiv 

special de blocare situat pe partea stângă. Covoarele pentru scări sunt construite în secțiuni 

cilindrice cu suprafață anti-alunecare. La nevoie sunt furnizate ghidaje. 



 

Depozitare: 

Există patru (4) dulapuri de depozitare în total, două situate pe fiecare parte a vehiculului. 

Depozitele de depozitare sunt etanșe la praf și apă si sunt închise prin intermediul rulourilor 

din aliaj ușor. Podeaua dulapului de depozitare va fi acoperită cu plăci din aluminiu. Găurile 

de evacuare sunt prevăzute pe podeaua dulapurilor pentru a preveni acumularea de apă. 

* Dulapurile și echipamentele de stocare de mai sus au doar scop ilustrativ. 

 

Dulapurile pot fi deschise când o parte din echipament le blochează, ceea ce este garantat 

datorită designului cu jupuire dublă. Rulourile oferă o funcționare cu actionare usoara și 

zgomot redus.  

  

Compartimentul pompei: 

 

  

* Imaginea compartimentului pompei de mai sus este doar ilustrativă. 

 

Compartimentul pompei este amplasat în partea din spate a vehiculului, închis cu un rulou 

de aluminiu. La nivelul podelei compartimentului pompei sunt prevăzute găuri de evacuare 

pentru a preveni acumularea de apă. În interiorul compartimentului pompei sunt montate 

lămpi cu LED-uri care vor fi acționate prin deschiderea compartimentului pompei.  

Scari: 



 
  

* Imaginile de mai sus au doar scop ilustrativ. 

 

Scarile cu suprafață antiderapantă sunt instalate sub dulapurile de depozitare unde este 

necesar pentru a accesa dulapurile de depozitare de nivel superior.  

 

3) REZERVOR DE APA: 

 
  * 

Imaginea rezervorului de apă de mai sus este numai 

ilustrativă.  

Rezervorul de apă are o capacitate utilizabilă de 5.000 de litri. 

Rezervorul va fi construit pe toată suprafața. Rezervorul 

este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 cu grosimea de 4 

mm.  

4) REZERVOR DE SPUMA: 

 

Rezervor compus cu o capacitate de utilizare de 500 litri. Rezervorul este fabricat din oțel 

inoxidabil AISI 316 L gros de 4 mm. 

Rezervorul de spumă este încorporat în rezervorul de apă. 

 

5) POMPA: 



 
  

* Imaginea pompei de mai sus este doar pentru ilustrare. 

 

Pompa de pompare VFPN-H 300 este o pompă centrifugală de apă care generează 3000 l / 

m la 10 bari și 250 l / m la 40 bari. Cu alte cuvinte, pompa este potrivită pentru operații de 

presiune normală și înaltă. Pompa este amplasată în partea din spate a autospecialei într-un 

compartiment de pompare 

Corpul pompei, rotoarele sunt construite din material de aluminiu anodizat și arborele 

pompei este din oțel inoxidabil de înaltă rezistență. Etanșarea pompei este mecanica. 

Pompa este acționată de priza de putere a șasiului cu P.T.O și cu o cutie de viteze montată 

pe pompă. Capacitatea de aspirare este de aprox. 3 m în decurs de 30 de secunde. (în 

conformitate cu EN 1028) cu o ridicare de până la 8 m. Protecția termică automată este 

furnizată pentru pompă. 

 

Conducte: 

Conductele de apă si conductele de concentrat spumă sunt realizate din material rezistent la 

coroziune.  

 

Panoul de control al pompei: 

Panoul de comandă al pompei este amplasat în compartimentul pompei, montat direct pe 

pompă. 

O placă de identificare metalică ștampilată de producătorul pompei Volkan este instalată 

permanent pe panoul de control al operatorului pompei. Identifică seria de identificare, 

modelul și performanțele pompei. 

Panoul de control cu afișaj LCD (comunicare prin CAN cu șasiul) va fi echipat cu: 

-indicator pentru presiune scăzută 

-indicator pentru presiune ridicată 

-indicator pentru vid / presiune negativă (vacuummeter) 

-indicator pentru viteza pompei 

-indicator presiune a uleiului șasiului 

-indicator pentru turația motorului șasiului 

-indicator pentru temperatura agentului de răcire al motorului șasiului 

-accelerare (+) 

-decelerare (-) 

-indicator nivel apa 

-indicator nivel spuma 

 

 



6) SISTEMUL DE PROPORȚIONARE A SPUMEI: 

Sistemul Volkan manual "în jurul pompei" este prevăzut cu sistem de dozare a spumei. 

Acest sistem funcționează pe principiul măsurării debitului pompei și a concentratului de 

spumă și ajustează dispozitivul de amestecare a spumei la debitul spumei dorit, în funcție de 

rata de dozare selectată între 0%, 3% și 6%. Soluția spumă / apă este descărcată de la 

toate ieșirile vehiculului. Sistemul de spuma este, de asemenea, capabil să utilizeze spumă 

din sursă externă, dacă este necesar. Capacitatea de aspirație la aspirație externa a spumei 

este de 2 metri. 

 

 

 

7) MONITORUL PE ACOPERIS (TUN) 

 

* Imaginea monitorului de pe acoperiș este cu titlu de prezentare. 

 

Modelul Volkan WG 2400 VM operat manual va fi montat pe puntea de lucru. Rata de 

descărcare este de 2400 l / min la 10 bari. Presiunea maxima de lucru a monitorului este de 

16 bari. 

 

Unghiul de rotire orizontal al monitorului este de 330 °. Intervalul unghiului de înălțime al 

monitorului este - 15 ° până la + 75 °. Distanta de aruncare este de 60 m apă și 50 m 

spumă. Monitorul este echipat cu o duză reglabilă cu jet de apă / pulverizare și cu butoi de 

spumă, potrivită pentru toate tipurile de spuma. Linia de conducte a monitorului este 

echipată cu o supapă pneumatică acționată cu bilă. Corpul monitorului este fabricat din oțel 

inoxidabil 316L, iar carcasa pivotanta este din aliaj usor de aluminiu puternic anodizat 

rezistent la coroziune. 



8) TAMBUR FURTUNE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Imaginea 

tamburului de mai 

sus este doar 

ilustrativă. 

 

2 buc. de tip 

rebobinare 

electrică marca 

VOLKAN marca HRE 90 tamburi furtun sunt situate în 

partea stângă și dreapta a dulapului de depozitare din 

spate. Tamburul este fabricat din material rezistent la 

coroziune cu alimentare axială. Tamburul este conectat cu secțiunea de înaltă presiune a 

pompei pentru a fi utilizată cu aplicatia de apă la presiune înaltă. 

Este prevăzut cu 60 de metri cu furtun de cauciuc de mare greutate 1 ¼, 2 segmente 30 m + 

30 m, toate conexiunile sunt realizate cu cuplaje rapide (De asemenea, între furtun și pistolul 

de declanșare). Tamburul este prevăzut cu dispozitiv electric de rebobinare. Tamburul are, 

de asemenea, un mâner pentru carcasa furtunului manual de urgență. 

 

9) ECHIPAMENTE ELECTRICE: 

9.1. Pe locul șoferului va fi un semnal electronic de tip LED, o sirenă / sistem de avertizare. 

9.2. În partea din spate a vehiculului vor fi montate 2 unități cu proiectoare de cel puțin 70 W 

pentru a ilumina zona de lucru. 

9.3. Un proiector reglabil de 70 W va fi instalat pe partea dreaptă sau stângă fata a cabinei. 

9.4. Conform reglementărilor de circulație, pe vehicul vor fi montate lămpi de avertizare 

suficiente. 

  

10) ACCESORII 

1. 4 x Furtunuri de incendiu tip B de 20 m cu cuplaje 

2. 4 x Furtunuri de incendiu tip C de 20 m cu cuplaje. 

3. 2 x duză VOLKAN Jet and Fog, debit reglabil. 

4. 2 x Lan de apă 

5. 2 x Lan de spumă S4 



6. 4 x Furtun de aspirație 3 m 4 " 

7. 1 x Filtru de aspirație tip A 4 " 

8. 1 x Scara glisantă in 2 sectiuni 

 

 


