FF VV 320/30

Пожежний легковий
автомобіль загального призначення

Характеристики
❖

Надбудова Flammifer для
командного/легкового пожежного
автомобіля, який служить для
початкового гасіння пожежі

❖

Малий та оперативний транспортний
засіб з надбудовою, в якій розташований
модуль високого тиску, резервуар для
води ємкістю 320 літрів, а також
резервуар для піни ємкістю 30 літрів
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Вогнегасники для
пожежогасіння
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❖

Модуль високого тиску
Резервуар для води ємкістю 320 літрів з механічним
індикатором рівня
Резервуар для піни ємкістю 30 літрів
Насос високого тиску з витратою рідини 42 літра при 100
бар
Швидкодіюча рукавна лебідка з діаметром рукава 13
мм і довжиною рукава 60 або 80 м з ручним або
електричним намотуванням лебідки
Ручне або електричне намотування лебідки
Бензиновий двигун 14HP з повітряним охолодженням
Автоматичний акселератор
Паливний бак 7 літрів
Пінозмішувач 1-6% всередині насоса
Піногасник з додатковим рукавом до 200 м з
100%-ою ефективністю
Сполучна арматура зі з'єднанням STORZ D
Додатковий рукав з всмоктуючим фільтром для
подачі води з зовнішніх джерел

Надбудова
❖
❖
❖
❖

Алюмінієва надбудова з низьким відкриттям

❖

Більш важке устаткування монтовано низько і

Три ролети зі стержнем по всій ширині і замком
Підсвічування надбудови зсередини
Легке витягання протипожежного
обладнання та його відмінна видимість

легко доступне

Сигналізація
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Сигналізація транспортного засобу відповідно до правил
для пожежних транспортних засобів
Сигнальний міст зі світлодіодним освітленням на даху
транспортного засобу
По дві світлодіодні мигалки на передній і задній частині
транспортного засобу
Мультітональна пожежна сирена з гучномовцем
Підготовка до встановлення радіостанції
Всі основні написи на мові замовника
Всі інші сигнали відповідно до національних правил

Шасі
❖
❖
❖
❖
❖

Mitsubishi L200 пікап 4x4, подвійна кабіна
Кількість пасажирів: 5
Потужність двигуна: 154 к.с. / 113 кВт
Максимально допустима маса: 2900 кг
Розміри транспортного засобу ДхШхВ:
5500 x 2000 x 2200 мм

❖

Можливість надбудови на шасі пікапа 4x4:
MITSUBISHI L 200, FORD RANGER, NISSAN
NAVARA, VW, TOYOTA, та ін.
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