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Pożarniczy samochód specjalny dla grupy ratownictwa wodnego z
napędem 4x4 MERCEDES SPRINTER 313CDI 4x4.
1. Pojazd spełnia:
a) wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu
drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),
b) Posiada oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 14, do rozkazu Komendanta
Głównego PSP z dnia 26 lipca 2002 r.,
c) Posiada świadectwo homologacji,
2. Wymiary i masy pojazdu
a) Długość całkowita
max 5700mm
b) Szerokość
max 2000mm (bez lusterek)
c) Zwis tylny
max 1200mm
d) Rozstaw osi
min 3500mm
e) Dopuszczalna masa całkowita
max 3500kg
3. Instalacja elektryczna
a) Wzmocniony alternator
b) Instalacja 12V,
4. Układ jezdny i napędowy
a) Silnik czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, min czterocylindrowy, min 16
zaworowy, rzędowy, z turbosprężarką i inercoolerem, wtrysk typu „Common
Rail”
b) Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 3, chłodzony cieczą,
c) Moc silnika – 129 KM,
d) Moment obrotowy silnika - 300 Nm,
e) Pojazd wyposażony w układ ABS z możliwością rozłączenia,
f) 5-cio biegowa manualna skrzynia biegów,
g) Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym,
h) Układ hamulcowy hydrauliczny ze wspomaganiem, dwuobwodowy,
i) Układ zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej ASR,
j) Napędzane 2 osie – dołączany napęd przedni,
k) Przełożenie terenowe skrzyni biegów,
l) Blokada mechanizmu różnicowego,
5. Dane pojazdu
a) Ilość miejsc
– 6 (1+2+2+1)
Część pasażerska
a) trzy miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa z zagłówkami
i składanymi do pionu siedziskami, siedzenia łatwo zmywalne,
b) Drzwi prawe boczne załadunkowe przesuwane o szerokości min 1250 mm,
okno otwierane,
c) Przeszklenie części pasażerskiej – szyby przyciemniane,
d) Oświetlenie,
e) Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową i antystatyczną zachodzącą na
boki pojazdu ok. 30 cm,
f) Tapicerka przedziału wykonana z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na
wodę,
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g) Ogrzewanie i wentylacja: niezależne od silnika ogrzewanie powietrzne zasilane
paliwem ze zbiornika samochodu umożliwiające ogrzanie kabiny kierowcy i
części pasażerskiej z programatorem i termostatem,
Część bagażowa
a) Część ta oddzielona od części pasażerskiej ścianką wyposażoną w drzwi
przesuwne,
b) Drzwi tylne załadunkowe uchylne, przeszklone, dwuskrzydłowe otwierane do
kąta min. 1800 o szerokości min. 1500 mm,
c) Oświetlenie,
d) Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową i antystatyczną zachodzącą na
boki pojazdu ok. 30 cm,
6. Wyposażenie przedziału ładunkowego:
a) Instalacja elektryczna zasilająca, tylko w czasie pracy silnika, sprzęt do
zabudowy,
b) Suszarnia mokrych ubrań,
c) W skrytce pod sufitem na lewej ścianie części pasażerskiej powinny znajdować
się mocowania oraz łącza do niżej wymienionych urządzeń:
- radiotelefony przenośne wraz z ładowarkami – 3 szt.,
- latarki wraz z ładowarkami – 3 szt.,
d) W zabudowanej tylnej części pojazdu, w części bagażowej, po dwóch stronach,
z przejściem po środku, na półkach, w schowkach, w szufladach oraz w 2
pojemnikach zamontowanych na podeście dachowym mocowania dla
wymaganego sprzętu:
7. Informacje dodatkowe
a) Nadwozie całkowicie wykonane z metalu,
b) Min 6 miejsc siedzących (razem z kierowcą) wyposażonych w pasy
bezpieczeństwa,
c) Na dachu pojazdu umieszczony podest o min. długości 2,5m, min szerokości
1,3m
i nośności min. 150kg oraz 2 pojemniki na sprzęt (o min
wymiarach: szerokość 0,5m,
wysokość 0,4m, długość 2,5m),
d) Drabinka umożliwiająca wejście na dach, zamontowana na tylnych drzwiach,
e) Hak holowniczy,
f) Wyciągarka o min. sile uciągu 35kN,
g) Immobilizer
h) Półki, szafki i regały wewnątrz zabudowy oraz pojemniki dachowe wykonane
z materiałów wodoodpornych, odpornych na korozję i uszkodzenia
mechaniczne,
i) Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody na zewnątrz,
j) Gniazdo instalacji 12 V do przyczepy,
k) Lampy przeciwmgielne.
l) Osłony przeciwbłotne wszystkich kół,
m) Klimatyzacja,
n) Ogumienie terenowe na wszystkich kołach,
o) Osłony kratowe reflektorów przednich, lamp pulsacyjnych i belki sygnałowej.

