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Samochód Ratowniczo – Gaśniczy TATRA T815 4x4.2

L.p.
1

Element
Podwozie

1.1

Kabina kierowcy

1.2

Silnik

Opis
Podwozie dwu osiowe, dołączany napęd przedni, TATRA T 815280R55/411, producent TATRA, a.s. Koprivnice
Wykonana w całości z metalu, czterodrzwiowa, przeszklona z
otwieranymi szybami, wychylana do przodu do kąta 550, 6 miejsc
siedzących w układzie 1+1+4 (opcjonalnie 1+1+6), fotele kierowcy i
dowódcy wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotele
załogi wyposażone w biodrowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
poręcze i uchwyty do przytrzymywania się dla dowódcy i załogi,
Silnik typu Diesel, zapłon samoczynny, czterosuw, turbodoładowany z
chłodzeniem powietrza doładowującego (intercooler), układ „V”,
chłodzony powietrzem, bezpośredni wtrysk paliwa, silnik spełnia normę
emisji spalin EURO III
- producent – TATRA a.s. Koprivnice,
- typ – T3C – 928.80,
- ilość cylindrów – 8 (w układzie „V”),
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-

Opis
pojemność skokowa – 12.667 cm3,
kompresja – 17,5,
moc nominalna – 270 kW przy 1800 obr/min (ok. 370KM),
maksymalny moment obrotowy – 1800 Nm przy 1000 obr/min,

1.3
Układ napędowy
1.3.1
Sprzęgło

1.3.2

1.3.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.7

Jednotarczowe, hydrauliczne, typ MFZ 1x430
Mechaniczna, manualna, 5 biegów do przodu + bieg wsteczny. Biegi
normalne (H) oraz zredukowane (L) przełączane elektro pneumatycznie
Skrzynia biegów przełącznikiem na dźwigni zmiany biegów, synchronizacja na wszystkich
biegach od 2 do 5 (włącznie z „H” i „L”)
- typ – TATRA 10 TS 180
Przystawka
Moc nominalna 60KW, moc maksymalna 80KW, dwie prędkości obrotów
odbioru mocy
Podwozie dwuosiowe, dołączany napęd na oś przednią. Napęd
przekazywany jest ze skrzyni biegów na indywidualne osie za pomocą
Osie
wałów napędowych prowadzonych w rurach osłonowych. Napęd na oś
przednią dołączany pneumatycznie.
Oś skrętna, wyposażona w mechanizm różnicowy z blokadą załączaną
Oś przednia
ręcznie. Zawieszenie niezależne z półosiami napędowymi i skrętnymi, na
drążkach skrętnych z amortyzatorami teleskopowymi
Oś napędowa, wyposażona w mechanizm różnicowy z blokadą załączaną
ręcznie. Zawieszenie niezależne z półosiami napędowymi na sprężynach i
miechach powietrznych i amortyzatorami. Miechy powietrzne
Oś tylna
automatycznie dostosowujące swoją charakterystykę do obciążenia
pojazdu i warunków jazdy jednocześnie kompensując wychylenie
pojazdu na zakrętach. Tylna oś dodatkowo wyposażona w stabilizator.
Fotel kierowcy po lewej stronie – ruch prawostronny.
- Przełożenie wspomagania – 22,2 – 26,2
Sterowanie
- Wymiar kierownicy – 500mm,
- Wspomaganie hydrauliczne
Koła i ogumienie
Pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne koła na osi tylnej, koła
Koła
przykręcane nakrętkami na szpilki – 10szt, szpilki i nakrętki
zabezpieczone osłonami.
- oś przednia – 385/65 R22,5
Ogumienie
- oś tylna – 315/80 R22,5
Koło zapasowe
Montowane na pojeździe z pawej strony
Układ hamulcowy – czteroobwodowy, wszystkie obwody niezależne.
- obwód podstawowy – podwójny obwód pneumatyczny, na obie
osie,
Układ
- hamulec awaryjny – sprężynowy, bębny hamulcowe – oś tylna,
hamulcowy
- hamulzec postojowy – sprężynowy, bębny hamulcowe – oś tylna,
- hamulec silnikowy – dławienie na wydechu,
Układ ABS, automatycznie dostosowujący siłę hamowania do warunków
jazdy i masy pojazdu z możliwością wyłączenia.
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Pojazd wyposażony w złącze pneumatyczne do podłączenia do instalacji
sprężonego powietrza podczas postoju.
Rama pojazdu składa się z:
- układ przeniesienia napędu na koła przednie,
- rura przednia,
- układ przeniesienia napędu skrzynki redukcyjnej,
1.8
Rama pojazdu
- rura osłonowa tylna,
- układ przeniesienia napędu osi tylnej,
Zaczepy do holowania:
- dwa zaczepy z przodu na zderzaku – 145kN,
- zaczep do holowania przyczepy z tyłu – do 3.500kg,
Napięcie 24V.
Zespół 2 akumulatorów o pojemności 165Ah każdy.
Pojazd wyposażony w złącze do doładowywania akumulatorów podczas
Instalacja
1.9
postoju.
elektryczna
Lampy pozycyjne na bokach pojazdu.
Oświetlenie zewnętrzne pola akcji na bokach i z tyłu pojazdu.
Alternator – wzmocniony – 28V, 80A.
- zestaw 2 belek sygnalizacyjnych po 2 lampy na rotatorach każda
(4 lampy sygnalizacyjne) zamontowane na dachu z przodu
pojazdu,
- 2 lampy stroboskopowe na pasie przednim pojazdu,
- po 2 lampy stroboskopowe na lewą i prawą stronę pojazdu w
części przedniej i tylnej,
- 2 lampy stroboskopowe na tylnej części nadwozia,
Sygnalizacja
- lampa sygnalizacyjna na rotatorze zamontowana w tylnej, lewej
1.10 uprzywilejowania
części dachu pojazdu,
w ruchu
- głośniki 2 x 100W na dachu z przodu pojazdu,
- 3 sygnały dwutonowe z możliwością miksowania sygnałów
poprzez naciśnięcie klaksonu pojazdu,
- dodatkowy sygnał jednotonowy typu „Air Horn”,
- sygnalizacja świetlna podzielona na 3 strefy – góra (belki wraz z
lampą dachową), boki (4 lampy stroboskopwe), przód + tył (4
lampy stroboskopowe) z możliwością wyłączenia stref,
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Nadwozie

2.1

2.1.1

Prawa i lewa
strona

2.1.2

Przedział
autopompy

Nadwozie podzielone na 4 segmenty – prawa strona ze schowkami na
sprzęt, lewa strona ze schowkami na sprzęt, zbiorniki, przedział
autopompy
Konstrukcja nośna wykonana ze stali kwasoodpornej – profile zamknięte,
spawana i skręcana. Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy
aluminiowej lakierowanej dwu warstwowo i klejonej do konstrukcji. Na
lewej i prawej stronie schowki na sprzęt ratowniczy zamykane żaluzjami
aluminiowymi pyłoszczelnymi. Konstrukcja stanowi jednocześnie
konstrukcję nośną do podestu dachowego wykonanego z blachy
aluminiowej ryflowanej, na podeście dachowym uchwyty i schowki na
dodatkowy sprzęt (drabiny, węże ssawne itp.).
Konstrukcja nośna wykonana ze stali kwasoodpornej, spawana i
skręcana. Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej
lakierowanej dwu warstwowo i klejonej do konstrukcji. Przedział
autopompy ogrzewany dodatkowym ogrzewaniem niezależnym -
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Opis
powietrznym. Schowki na sprzęt na lewej i prawej stronie oraz z tyłu,
wszystkie zamykane aluminiowymi żaluzjami. Na prawej stronie ściany
tylnej zamontowana składana drabinka do wejścia na podest dachowy
wykonana ze stali kwasoodpornej.
Zbiorniki na wodę i środek pianotwórczy wykonane z lekkich materiałów
kompozytowych. Zbiorniki zamontowane w łożach ze stali
kwasoodpornej opasane stalowymi wzmocnieniami. W konstrukcji
2.2
Zbiorniki
zbiorników wykonane grodzie i falochrony zabezpieczające ściany
zbiorników oraz zapewniające utrzymanie stateczności pojazdu podczas
jazdy na krętych drogach oraz gwałtowanego hamowania.
Zbiornik na wodę o pojemności 4.500 l. Zbiornik wyposażony w diodowy
wskaźnik poziomu wody oraz automatyczny układ napełniania zbiornika
Zbiornik na
2.2.1
do poziomu 80% pojemności z możliwością ręcznego rozłączenia układu
wodę
i dopełnienia do 100%. Zbiornik wyposażony w przyłącza i włazy
rewizyjne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Zbiornik na
Zbiornik na środek pianotówrczy o pojemności 450 l. Zbiornik
2.2.2
środek
wyposażony w przyłącza i włazy zgodnie z wymaganiami
pianotwórczy
Zamawiającego.
Autopompa Rosenbauer NH 30, z wyposażeniem zgodnym z
2.3
Autopompa
wymaganiami Zamawiającego oraz zaworami tłocznymi i ssawnymi.
Zawory wraz z armaturą wykonane ze stali kwasoodpornej.
Dozownik środka Dozownik Rosenbauer, umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 0 –
2.4
pianotwóczego
6%
Linia szybkiego natarcia – wysokociśnieniowa – zamontowana na prawej
Linia szybkiego
stronie pojazdu, długość 60mb, prądownica z regulacją przepływu i
2.5
natarcia
prądu wody. Linia szybkiego natarcia z napędem elektrycznym z
możliwością ręcznego sterowania.
Działko wodno pianowe – monitor – zamontowany w tylnej części dachu
nadwozia, wysuwany pneumatycznie 500mm, sterowanie ręczne bądź z
pilota na elastycznym przewodzie długości 10mb, obrót w zakresie 00 –
Działko wodno
2700, oraz regulacja kąta pochylenia w zakresie -150 + 600, sterowanie
2.6
pianowe za pomoc joysticka oraz dwóch przełączników (przełączanie pomiędzy
opcjonalnie
działkiem wodnym i pianowym oraz otwieranie i zamykanie zaworu
działka)
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2.7

Schowki na
sprzęt
ratowniczo
gaśniczy

Schowki zamykane aluminiowymi żaluzjami. W wersji średniej po 3
schowki na stronę, w wersji ciężkiej po 2 schowki na stronę. Dodatkowo
schowek w przedziale autopompy.

Kolorystyka i
materiały

Kolor nadwozia – czerwony.
Błotniki i zderzaki – kolor biały.
Podwozie – rama – szary.
Felgi – srebrny.
Konstrukcja nadwozia wykonana z profili stalowych (stal kwasoodporna),
poszycia zewnętrzne wykonane w całości z aluminium, zbiorniki
wykonane z kompozytu.

2.8
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3
3.1

Element

Opis

Masy i wymiary
Masy pojazdu w
wersji ciężkiej

Wymiary i
parametry
3.1.1
pojazdu w wersji
ciężkiej

-

DMC – 18.000kg,
Techniczna DMC – 19.000kg,
Masa własna – 10.400kg,
Masa własna rzeczywista MMR – 16.400kg
Długość całkowita – 7.900mm,
Szerokość całkowita (bez lusterek) – 2.500mm,
Wysokość całkowita (do krawędzi dachu) – 2.845mm,
Wysokość transportowa (wraz z sygnalizacją i działkiem) –
3.200mm,
Rezerwa masy – 1.600kg,
Masowy wskaźnik mocy – 16,5 KW/T MMR,
Kąt natarcia – 320,
Kąt zejścia – 240,
Kąt rampowy – 200,
Graniczny kąt wzniesienia – 450,
Graniczny kąt przechyłu bocznego – 270,
Prześwit poza osiami – 350mm,
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Prześwit pod osiami – 380mm,
Prześwit pod mostami – 290mm,
Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – 18,5m,
Przyspieszanie na drodze 100m - >16s,
Przyspieszanie 0 – 65km/h - >30s,
Prędkość maksymalna – 110km/h,
Zbiornik paliwa – 200l (minimum 400km lub 4 godziny pracy)

Gwarancja – 24 miesiące.
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