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HENRYKÓW UROCZE, UL. MOKRA 26, 05 - 504 ZŁOTOKŁOS
TEL:(0048 22) 790 00 60 , 790 00 13
TEL/FAX: (0048 22) 726 95 52, 72690 60
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KONTENER SANITARNY z PRZYCZEPĄ ZABEZPIECZENIA
LOGISTYCZNEGO

1.1

Kontener
Kontener pożarniczy wykonany w oparciu o normę DIN 14505 z elementem zaczepowym
wykonanym na wysokości 1570 mm, zgodnie z DIN 30722,
spełniający wymagania prawa o ruchu drogowym,
lakierowany (kolor czerwony – RAL3000), narożniki
oznaczone pasami biało-czerwonymi, z instalacją
zewnętrznego oświetlenia wg prawa o ruchu drogowym (
obrysowe, pozycyjne, odblaskowe) funkcjonujące zarówno
przy kontenerze na nośniku jak i posadowionym na ziemi.
Z tyłu kontenera dodatkowo lampa sygnalizacyjna niebieska.

1.2

Wymiary kontenera:

1.3

długość- 6500 mm, szerokość – 2500 mm, wysokość- 2 400 mm
Masa całkowita kontenera z wyposażeniem nie może przekracza 8 000 kg
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1.4

1.5

1.6

Kontener połączony elektrycznie z podwoziem przy pomocy15 polowej wtyczki DIN
72570, gniazda do wtyczki umieszczone z lewej i prawej strony przodu kontenera na
wysokości elementu zaczepowego.
Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia zapewniają bezpieczny transport,
załadunek i rozładunek przewożonego sprzętu, biorąc pod uwagę fakt wzdłużnych
przechyłów do 30º i przechyłów poprzecznych do 300.
Zabudowa kontenera na ramie nośnej, wykonana z materiałów odpornych na korozję:
stal nierdzewna, aluminium tworzywo sztuczne.

Kontener składa się z dwóch części:
a) zabudowanych na stałe umywalek i kabin natryskowych
b) skrytek na sprzęt.
Zbiornik na wodę umieszczony w przedniej części kontenera. Kontener zabezpieczony
przed dostępem osób postronnych. Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody
z ich wnętrza. W celu osiągnięcia prawidłowych warunków trakcyjnych usytuowanie
wyposażenia zapewnia równomierne obciążenie obu
stron kontenera.
Kontener wyposażony w elektryczną instalację
oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzna zasilaną z
własnego źródła prądu z możliwością podłączenia
innego źródła prądu.
Teren wokół kontenera oświetlony na odległość 5 m
Kontener wyposażony w instalację uziemiającą.
W kontenerze przewidziane skrytki na sprzęt i środki
do dezynfekcji i utrzymania czystości ( tj. 2 szt.
pojemników 40l na płyn do dezynsekcji kabin wc, ok.
40l mydła w płynie itp.)
W części zabudowanej umywalni i natrysków
przewidziane miejsce do transportu sprzętu: gaśnica
proszkowa, kosze na śmieci, mopy, rękawiczki.
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Wyposażenie kontenera

2

Agregat prądotwórczy HONDAESE , pojemność
moc maksymalna 10 kVA – moc znamionowa 8,0kW
napięcie 1 – 230V, napięcie 3 – 400V, waga poniżej
100 kg w stanie suchym do zabudowy.

2.1

2.2
2.3

Przedłużacze elektryczne 230V o min. długości 20m – 10 szt. Przedłużacz elektryczny 5żyłowy na zwijadle o min. długości 50m – 1 szt. ( do zasilania kontenera z zewnętrznego
źródła prądu)
Kanister na paliwo 20l – 5 szt.
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Lampa oświetleniowa Magnum 108 ze statywem – 4 szt.
- Lampa oświetleniowa typu magnum 108 lub równorzędna.
- Napięcie zasilania 230 V.
- Moc 3x36W (energooszczędna).
- Obudowa – odporna na uderzenia.
2.4

- Ramię mocujące – metalowe.
- Przewód zasilający 3 x 1,5- 5m.
- Oprawa powinna pozostawać zimna i nie pękać po polaniu wodą.
- IP44.
- Statyw o wysokości ok. 2 m.
Pompa szlamowa – 1 szt.
- Ciężar max – ( w stanie suchym) – 50 kg.
- Możliwość przetłaczania części stałych o średnicy min
30mm.
- Nasada ssawna – 75.

2.5

- Smok ssawny 75
- Nasada tłoczna – 75.
- Wąż ssawny z tworzywa sztucznego 75 o długości
2400 mm – 2 szt.
- Wąż tłoczny 75 o długości 20 m – szt.4

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Siekiery 1,8 kg.- 2 szt.
Lampy oświetleniowe ( IP 44) wraz z przyłączem do agregatu prądotwórczego,
przeznaczone do oświetlenia namiotów i kabin – 6 szt.
Urządzenie do załadunku i rozładunku kabin sanitarnych
Gaśnica proszkowa 2kg – 2 szt.
Piła ręczna szt. 2
Piła do drewna spalinowa szt. 1
Hydrofor – zapewniający prawidłowe równoczesne działanie umywalek i natrysków
Łopata sztychówka – 2 szt.
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Zbiornik na wodę czystą o pojemności min - 1500 l
- Konstrukcja zbiornika – zbiornik zamknięty z otworem rewizyjnym.
- Materiał zbiornika – tworzywo sztuczne.
2.14

- Zbiornik wyposażony w rurę przelewową i wskaźnik poziomu cieczy.
- Przyłącze do napełniania zbiornika wyposażone w łącznik 75.
- Zawór upustowy grzybkowy zakończony łącznikiem 52.
- Zbiornik zabezpieczony przed zamarzaniem wody przy temperaturze „ -20°C”
Toalety przenośne – 6 szt.
- Kabina WC przystosowana do opróżniania przez samochód asenizacyjny.
- Zbiornik na fekalia - pojemność użytkowa zbiornika 225l, całkowita 275l.
- Kabina wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w drzwi z zamknięciem, deskę
sedesową, pisuar, wieszak, uchwyt na papier toaletowy, wywietrzniki, instalację
oświetleniową.

2.15

- Wysokość max – 2200mm.
- Szerokość max – 1600mm.
-

Głębokość max – 1600mm.

- Ciężar kabiny bez fekalia max – 75kg.
- Możliwość zainstalowania oświetlenia.

3

Konstrukcja kabiny umożliwia łatwe zdejmowanie oraz zakładanie na kontener sanitarny
wraz z fekaliami.
Zabudowa na kontenerze wyposażona w:
Kabiny natryskowe – 3 szt.
Kabina wyposażona w baterię, słuchawkę, podest
podłogowy, instalację oświetleniową, półki na

3.1

przybory toaletowe i zasłony.
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Umywalnia – 1 szt.
- Umywalnia przenośna
wyposażona w 4 baterie
wodne, instalację
oświetleniową, 4 umywalki
(wykonane ze stali
3.2

chromoniklowej), 4 dozowniki
na mydło w płynie.
- Przy każdej umywalce
znajduje się gniazdo 220V
- Nad dozownikami lustro i półki
na przybory toaletowe

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

Kosz na śmieci szt.3
Wiaderko i szczotka typu mop – szt.1
Rękawiczki jednorazowe szt. 200
Dodatkowy kran do poboru wody z wężem o długości 20 m
Stała zabudowa kontenera ogrzewana, wentylowana (wentylacja wymuszona) i
wyposażona w instalację oświetleniową.
Woda ciepła min 40°C dostarczona do każdego punktu czerpania (w sposób ciągły)
umywalni i pryszniców, podgrzewana za pomocą bojlera
Kontener ma przyłącza:
- energetyczne (do przyłączenia zewnętrznego źródła energii elektrycznej)
- wodociągowe ( do podłączenia zewnętrznego źródła wody)
- sanitarne ( do odprowadzenia ścieków z umywalni i pryszniców) wyposażonym w
łącznik 75
- ciepłej wody ( z zewnętrznego źródła zasilania) wraz przewodem wodnym o min
długości 40 m., na zwijadle.
Instalacja wodna ma możliwość odwodnienia.
Cała instalacja wodna zabezpieczona przed zamarzaniem wody przy temperaturze
zewnętrznej „-20°C”
Przy umywalkach i natryskach znajdują się haczyki na ubrania.
Okno dachowe uchylne 1 szt.
Kontener w części zabudowanej wykonany z materiałów odpornych na wilgoć
i łatwych w utrzymaniu czystości.
Materiały wykończeniowe mają atesty przewidziane do pomieszczeń sanitarnych oraz
odpowiadają wymogom bezpieczeństwa.
Kontener gwarantuje bezpieczne użytkowanie zgodne z obowiązującymi normami
sanitarnymi.
Podłoga wykonana z materiałów antypoślizgowych (także, jeżeli jest mokra)
Kontener w części zabudowanej wyposażony w kratkę ściekową
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Przyczepa nośnik kontenerowy

1
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Przyczepa pożarnicza do przewozu kontenerów wymiennych wykonanych w systemie
1570 wg normy DIN 30722 część 1
Wymiary, masy

Wysokość przyczepy –1100 mm
Masa własna przyczepy – 3500 kg.
Ładowność – 12500 kg.
Przyczepa dostosowana do przewozu kontenerów wymiennych wykonanych wg normy
DIN 30722 część 1, o długości do 6500 mm. Kontener ładowany na przyczepę od
przodu (od strony dyszla).
Mechanizmy przyczepy i zabezpieczenia transportowe współpracują z kontenerami
wykonanymi w systemie 1570 wg normy DIN 30722 część 1, o długości użytkowej 6500
mm.
Przyczepa wyposażona w elementy umożliwiające bezpieczną obsługę oraz transport:
bieżnie do wciągania kontenera, mechanizmy blokujące kontener, mechanizmy
blokujące rolkę kontenera,
Przyczepa posiada wzmocnione zawieszenie pneumatyczne, w związku ze stałym
obciążeniem maksymalnym.
Przyczepa wyposażona w główny układ hamulcowy pneumatyczny nadciśnieniowy,
dwuobwodowy WABCO z ABS, działający na wszystkie koła, z urządzeniem
przeciwblokującym (ABS) oraz pomocniczy układ hamulcowy postojowy.
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3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

1.1
2

Przyczepa posiada ogumienie bezdętkowe. Koło zapasowe przewożone w pojeździe,
mocowanie na windzie
Dyszel do holowania przystosowany do haka holowniczego (paszczowego) typ 40 wg
PN-92/S-48023.
Z tyłu przyczepy, po lewej stronie znajduje się lampa sygnalizacyjna niebieska, zasilana i
uruchamiana z pojazdu ciągnącego.
Kolorystyka zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów.
Wyposażenie dodatkowe: 2 kliny pod koła, trójkąt ostrzegawczy i klucz do kół.
Instalacja elektryczna przyczepy posiada gniazda elektryczne do 15 polowej wtyczki DIN
72570 umieszczone z lewej i prawej strony przodu przyczepy oraz przewód elektryczny
do podłączenia z kontenerem
Przyczepa logistyczna

Przyczepa pożarnicza 2-osiowa
WYMIARY, Masy - 770x219x188

2.1

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy – 3000kg

2.2

Ładowność – 2070kg

3.1

Przyczepa posiada świadectwo homologacji.

3.2

Przyczepa wyposażona w elementy umożliwiające bezpieczną obsługę oraz transport.
Plandeka przyczepy w kolorze czerwonym.
Przyczepa posiada wzmocnione zawieszenie, wzmocnione amortyzatory oraz odciążnice
kół, w związku ze stałym obciążeniem maksymalnym.
Przyczepa posiada ogumienie bezdętkowe. Koło zapasowe przewożone na przyczepie z
możliwością łatwego zdejmowania
Dyszel do holowania przystosowany do haka holowniczego(paszczowego) typ 40 wg PN92/S-48023

3.3
3.4
3.5
3.6

Kolorystyka zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów.

3.7

Wyposażenie dodatkowe 2 kliny pod koła, trójkąt, gaśnica proszkowa 2kg i klucz do kół.
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3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4
4.1

Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia zapewniają bezpieczny transport,
załadunek i rozładunek przewożonego sprzętu
W celu osiągnięcia prawidłowych warunków trakcyjnych usytuowanie wyposażenia
zapewnia równomierne obciążenie obu stron oraz osi przyczepy.
Z tyłu przyczepy, po lewej stronie znajduje się lampa sygnalizacyjna niebieska, zasilana i
uruchomiana z pojazdu ciągnącego.
Posiada gniazda elektryczne do 15 polowej wtyczki DIN 72570 umieszczone z lewej i
prawej strony przodu przyczepy oraz przewód elektryczny do podłączenia z pojazdem.
Przyczepa zabezpieczona przed dostępem osób postronnych.
W przyczepie na podestach, skrytkach lub półkach rozmieszczony i zabezpieczony przed
przemieszczaniem się w czasie transportu, sprzęt wymieniony poniżej:
Wyposażenie przyczepy
Namiot 10-ososbowy – 4 szt.
- Namiot przeznaczony do stałego przebywania w nim 10 osób.
- Powierzchnia namiotu zapewnia miejsce na rozłożenie 10 sztuk rozkładanych łóżek
ze swobodnym dostępem do nich z każdej strony, stolika i 10 krzesełek
- Wysokość w szczycie min 2 200 mm
- Namiot posiada wejście na każdym z węższych boków oraz po dwa okna na każdym
z dłuższych boków zabezpieczone folią mrozoodporną.
- Wejścia do namiotów otwierane zamkami błyskawicznymi o dużej wytrzymałości.
- Namioty mają możliwość łączenia.
- Konstrukcja stelaża zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych.
- Namiot zapewnia możliwość zastosowania: ogrzewania w wersji nawiewowej,
instalacji oświetleniowej i klimatyzacji
- Materiał czaszy namiotu zapewnia bezproblemowe użytkowanie namiotu w bardzo
trudnych warunkach pogodowych.
- Materiał namiotu wykonany z materiału nieprzemakalnego, wodoodpornego.
- Namiot posiada podłogę z nieprzemakalnego materiału.
- Konstrukcja namiotu gwarantuje jego stabilne zakotwiczenie do powierzchni gruntu.
- Masa kompletnego namiotu nie przekraczać 100 kg.

4.2

Gaśnica proszkowa 2 kg. – szt.4
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4.3

Śpiwory – 40 szt.
- Z kapturem, po rozłożeniu kołdra.
- Waga kompletnego śpiwora 1,5 kg.
- Tkanina zewnętrzna: - RIP- STOP wiatroszczelny silikon, umożliwiający przenikanie
wilgoci na zewnątrz, odporny na rozdarcie.
- Tkanina wewnętrzna - policotton.
-

Ocieplenie – EHT – ekohollotern – wysoko puszysta ciepła, włóknina formowana
według technologii. EHT, kombinacja karbikowych włókien poliestrowych o przekroju
rurkowym – hollowfibre z sieciującymi.

- Kolor poszycia zewnętrznego i wewnętrznego dowolny.

4.4

Materiał śpiwora nie absorbuje wilgoci, antyalergiczny, odporny na pleśń i łatwy w
praniu.
Krzesła rozkładane – 40 szt.
- Krzesło wykonane z wodoodpornego materiału.
- Kolor obicia krzesła dowolny.
- Konstrukcja krzesła umożliwiać jego składanie, rozkładanie przebiega automatycznie.
- Konstrukcja krzesła bez zatrzasków ani zapinek.
- Nogi krzesła wyposażone w stopki zabezpieczające przed uszkodzeniem podłogi
namiotu.
- Konstrukcja krzesła zapewnia taki sposób powiązania elementów składowych, aby
główny stelaż stanowił jednolitą mechanicznie konstrukcje, a po złożeniu zajmowała
niewiele miejsca.

4.5

Wymiary po złożeniu 10x60cm, wymiary siedziska 40x40cm, wysokość siedziska 40 cm,
szerokość po rozłożeniu 40 cm, szerokość oparcia 40cm.
Stolik rozkładany – 4 szt.
Typ WP 5/8
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4.6

Nagrzewnica spalinowa MASTER BV 80E wymiennikowa – 2 szt.
- Moc grzewcza - 25,0 kW.
- Przepływ powietrza do wewnątrz pomieszczenia - 1500 m3/h.
- Paliwo - olej napędowy.
- Pojemność zbiornika paliwa – 65 l.
- Napięcie zasilania - 230 V / 50 Hz.
- Wyłącznik fotokomórkowy.
- Regulacja termostatem.
- Termostat przegrzania.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) – 1200x510x1000mm.
- Waga - 60 kg.
- Przewody giętkie z trójnikiem do zasilania dwóch namiotów oddalonych od siebie o
4m.

4.7

4.8
4.9

Termostat pomieszczeniowy.
Agregat prądotwórczy Geko 7401 E-AA/HHBA – 1 szt.
- silnik honda GX 390, moc silnika 7,5 kW, pojemność zbiornika paliwa 20l, chłodzenie
powietrzem, współczynnik mocy -1 cos 5500VA, współczynnik mocy -3 cos 6580 VA,
napięcie 1 – 230V, napięcie 3 – 400V, wymiary 832x513x570 mm,
-wymiary długość 90cm, szerokość 60cm wysokość 65cm
-ciężar – ( w stanie suchym) – 100kg
Moc znamionowa – 5000W i taka, aby zapewnić jednoczesne zasilanie wszystkim
odbiornikom z zapasem 2000W.
Przedłużacze elektryczne 230V na zwijadle o długości 20m – 10 szt.
Przedłużacze elektryczne 230V na zwijadle o długości 10m – 10 szt.
Kanister na paliwo 20l – 5 szt.
Kanister na paliwo 10l – 2 szt.
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4.10 Lampa oświetleniowa ze statywem – 4 szt.
- Lampa oświetleniowa typu magnum 108.
- Napięcie zasilania 230 V.
- Moc 3x36W (energooszczędna).
- Obudowa – odporna na uderzenia.
- Ramię mocujące – metalowe.
- Przewód zasilający 3 x 1,5- 5m.
- Oprawa pozostaje zimna i nie pęka po polaniu wodą.
- IP44.
Statyw o wysokości 2 m.
4.11 Siekiery 1.8 kg – 4szt
4.12 Łopata sztychówka – 4 szt.
4.13 Lampy oświetleniowe ( IP 44) wraz z przyłączem do agregatu
prądotwórczego, przeznaczone do oświetlenia namiotów i kabin – 4 szt.
4.14 Piła ręczna szt.2
4.15 Piła do drewna spalinowa szt.1
4.16 Łóżka rozkładane – 40 szt.
- Łóżko wykonane z wodoodpornego materiału.
- Kolor obicia łóżka dowolny.
- Konstrukcja łóżka umożliwia jego składanie.
Nogi łóżka wyposażone w stopki zabezpieczające przed uszkodzeniem podłogi namiotu.
4.17 Kosz na śmieci szt.4
4.18 Wiaderko i szczotka typu mop – 4 kpl.
4.19 Szczotka do zamiatania na kiju z szufelką – 4 kpl.
4.20 Worki na śmieci 200L – szt.100
4.21 Worki na śmieci 60L – szt.100
4.22 Stojak na śmieci do worków 200L -3 szt.
4.23 Młotek 0,5 kg. – 4 szt.
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