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W niniejszym materiale autor prezentuje wybrane rednie samochody ratowniczo-
ga nicze wodno-pianowo-proszkowe. Posiadanie na wyposa eniu tego typu 
samochodów jest wysoce uzasadnione nie tylko pod wzgl dem taktycznym, ale 
równie  z uwagi na parametry techniczno-taktyczne oraz aspekt ekonomiczny.

st. bryg. Pawe  Fr tczak
Wspó autor ksi ki Samochody po arnicze polskiej stra y po arnej

rednie samochody 
ratowniczo-ga nicze 
wodno-pianowo-proszkowe

W
ostatnich latach na wy-

posażenie jednostek ra-

towniczo-gaśniczych 

PSP zaczęły trafiać średnie samo-

chody ratowniczo-gaśnicze wod-

no-pianowo-proszkowe. To do tej 

pory dość rzadko użytkowane po-

jazdy przez jednostki straży pożar-

nych. Wynikało to chociażby z fak-

tu, że jeszcze parę lat temu w tych 

jednostkach można było spotkać 

średnie samochody proszkowe GPr 

1500 na podwoziach Star i GPr 3000 

na podwoziach Jelcz. Warto rów-

nież wspomnieć, że na początku 

lat osiemdziesiątych poprzedniego 

stulecia trafiło z importu kilka samo-

chodów tej grupy. Były to samocho-

dy ULF 2000/750 na podwoziu Mer-

cedes-Benz LAF 1113B z zabudową 

Rosenbauer oraz TroTLF 16 na pod-

woziu Magirus-Deutz 170 D11F z za-

budową Magirus. W praktyce pojaz-

dy takie mają głównie zastosowanie 

na terenie największych aglomera-

cji, gdzie występuje duże ich zur-

banizowanie i uprzemysłowienie. 

Samochody 
ratowniczo-ga nicze 
Moto-Truck
Pod koniec 2014 roku do dziesięciu 

jednostek ratowniczo-gaśniczych 

Państwowej Straży Pożarnej trafi-

ły średnie samochody ratowniczo-

-gaśnicze z modułem proszkowym. 

Pojazdy te opracował, zbudował 

i dostarczył kielecki Moto-Truck. 

Pod ich zabudowę wykorzysta-

no sprawdzone i wysoko ocenia-

ne przez strażaków 2-osiowe pod-

wozie MAN TGM 15.290 BL (4x2). 

Samochód ten spełnia wszelkie 

wymagania, jakie stawiane są dla 

pojazdów klasy miejskiej, przysto-

sowanych do poruszania się po dro-

gach o utwardzonej nawierzchni. 

Niezależnie od wyposażenia więk-

szości jednostek Państwowej Stra-

ży Pożarnej tego rodzaju pojazdy 

fo
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Fot. 1. redni samochód ratowniczo-ga niczy wodno-pianowo-proszkowy MAN TGM 15.290 
BL (4x2)
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MAN BreakMatic z hamulcami tar-

czowymi obu osi i z układem ABS 

zapobiegającym blokowaniu kół 

podczas hamowania, systemem 

antypoślizgowym (ASR) i układem 

stabilizacji toru jazdy (ESP). Zbior-

nik paliwa ma pojemność 150 li-

trów, co zapewnia przejazd pojaz-

du minimum 300 km po drodze 

pozamiejskiej lub minimum czte-

rogodzinną pracę urządzeń napę-

dzanych przez silnik pojazdu (au-

topompa). Z kolei zbiornik AdBlue 

wymagany dla technologii Selek-

tywnej Redukcji Katalitycznej (SCR), 

pozwalającej na zmniejszenie po-

ziomu szkodliwych dla środowi-

ska i człowieka emisji związków 

przez silnik pojazdu ma pojem-

ność 20 litrów.

Załoga samochodu ma do swo-

jej dyspozycji obszerną, jednomo-

dułową, brygadową, czterodrzwio-

wą, odchylaną, klimatyzowaną ka-

binę przystosowaną do przewozu 

sześcioosobowej załogi w ukła-

dzie (1+1+4). Jest ona wykonana 

ze stali i zabezpieczona przed ko-

rozją metodą kataforezy. Wygodne 

i bezpieczne wejście kierowcy i do-

wódcy zapewniają dwa antypośli-

zgowe stopnie wejściowe, które po-

siadają oświetlenie. Fotel kierowcy 

ma regulację w trzech kierunkach, 

a fotel dowódcy posiada regulację 

wysokości i pochylenia. Wyposażo-

ne są one w zagłówki i bezwładno-

ściowe pasy bezpieczeństwa. Tabli-

ca rozdzielcza wyposażona zosta-

ła w dodatkowe różnego rodzaju 

wskaźniki i tak zaprojektowana, 

że umożliwia dostarczanie kierow-

cy niezbędnych informacji podczas 

jazdy oraz prowadzonych działań 

ratowniczych. 

Natomiast wejście do części za-

łogowej umożliwiają dwa stopnie 

wykonane z perforowanej blachy 

aluminiowej. W jej wnętrzu znajdu-

ją się pozostałe miejsca dla czterech 

strażaków. Siedziska wraz z opar-

ciami, w których znajduje się miej-

sce z mocowaniem na jednobutlo-

we aparaty powietrze, umieszczo-

ne są przodem do kierunku jazdy. 

Pozostałe dwa aparaty powietrz-

ne usytuowane zostały w specjal-

nie do tego celu przystosowanych 

stelażach zamontowanych za przed-

nimi siedzeniami.

Z przodu kabiny w celu zwięk-

szenia możliwości operacyjnych 

zamontowana została wciągarka 

linowa Goodwinch TDS 16,5 o sile 

uciągu 7400 kg ze stalową liną o dł. 

30 metrów. 

Konstruktorom, pomimo znaj-

dującego się za kabiną po prawej 

stronie kompaktowego systemu 

oczyszczania spalin z filtrem czą-

stek stałych (DPF), doskonale uda-

ło się zaprojektować i dostosować 

nadwozie pożarnicze do określonej 

jego funkcji.

Zabudowa specjalna to kon-

strukcja mieszana, stalowo-kom-

pozytowa. Jego szkielet wykona-

ny został z zamkniętych, nierdzew-

nych, stalowych profili, łączonych 

ze sobą za pomocą spawania. Za-

budowa zamontowana została 

na stalowej ramie pomocniczej, 

przymocowanej do ramy podwo-

zia za pomocą śrub i elementów 

gumowo-stalowych. 

Natomiast poszycie zewnętrzne 

zabudowy wykonane jest z kompo-

zytu wielowarstwowego łączone-

go do szkieletu za pomocą kleje-

nia. Z materiału kompozytowego, 

kształtowanego do profilu zabu-

dowy, zostały wykonane również 

nadstawki i owiewki. Z kolei do wy-

konania poszycia wewnętrznego 

zastosowano aluminiową, gład-

ką blachę anodowaną, klejoną 

do szkieletu. Całość nadwozia po-

malowana jest na kolor czerwony 

RAL 3000. Dodatkowo wzdłuż bo-

ków i z tyłu pojazd posiada ozna-

wyróżniają się szczególnymi pa-

rametrami techniczno-taktycz-

nymi, przede wszystkim z uwagi 

na gamę przewożonych środków 

gaśniczych oraz sześcioosobową 

obsadą pojazdu.

Do napędu podwozia zastosowa-

no czterosuwową, sześciocylindro-

wą, z bezpośrednim wtryskiem, rzę-

dową wysokoprężną z turbodołado-

waniem i chłodzoną powietrzem, 

jednostkę napędową o maksymal-

nej mocy 213 kW (290 KM), która 

spełnia normę EU Euro VI. 

Za  przekazywanie mocy od-

powiada dwunastobiegowa 

(12+1) zautomatyzowana skrzy-

nia biegów ZF12AS1210OD MAN 

Tipmatic. Jej zastosowanie zwalnia 

użytkownika z konieczności ręcz-

nej zmiany biegów, gdyż samo-

czynnie zmienia ona biegi, opty-

malizując przełożenie względem 

obrotów i obciążenia silnika po-

jazdu. Takie rozwiązanie pozwala 

na bardzo płynną jazdę i dlatego 

pojazdy z taką skrzynią porusza-

ją się sprawniej i osiągają większe 

przebiegi. Pojazd ma napęd stały 

na tylną oś w układzie (4x2).

W samochodzie zastosowano za-

wieszenie mechaniczno-pneuma-

tyczne. Przednie zawieszenie to za-

wieszenie mechaniczne, składające 

się z parabolicznych resorów pió-

rowych, ze stabilizatorem przechy-

łów i amortyzatorów teleskopo-

wych. Natomiast tylna oś posiada 

zawieszenie pneumatyczne, na po-

duszkach powietrznych z regula-

cją wysokości i stabilizatorem osi. 

Podnoszenie i opuszczanie pojazdu 

sterowane jest pilotem umieszczo-

nym w kabinie. Przednia oś skręt-

na ma pojedyncze koła, natomiast 

tylna – koła bliźniacze i nie jest wy-

posażona w blokadę mechanizmu 

różnicowego. Podwozie posiada 

dwuobwodowy, pneumatyczny, 

elektroniczny system hamulcowy 
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czenie konturowe wykonane z żół-

tej folii odblaskowej. 

Nadwozie pożarnicze ma sie-

dem skrytek sprzętowych – po trzy 

z każdej strony oraz jedną z tyłu. 

Umożliwia to załodze łatwy do-

stęp do przewożonego w poszcze-

gólnych skrytkach sprzętu pożarni-

czego, ratowniczego, węży i armatu-

ry. Dodatkowo w dwóch przednich 

skrytkach po prawej i lewej stro-

nie na dole umieszczono odchyla-

ne po podniesieniu żaluzji pode-

sty. Szkielet podestów wykonany 

jest z profili stalowych nierdzew-

nych. Zastosowanie takiego roz-

wiązania pozwala na lepszy dostęp 

do sprzętu na wyższych półkach. 

Wszystkie skrytki sprzętowe zamy-

kane są żaluzjami aluminiowymi. 

Posiadają one mechaniczne układy 

ryglujące, z możliwością zamknię-

cia na klucz. Dla każdego zamknię-

cia skrytki zastosowano wyłączniki 

krańcowe, włączające oświetlenie 

skrytek po ich otwarciu oraz służą-

ce do kontroli ich zamknięcia. Pół-

ki na sprzęt pożarniczy wykonane 

są z zamkniętych, skręcanych pro-

fili aluminiowych. Ich blaty to ano-

dowana blacha aluminiowa. Półki 

mocowane są do zabudowy za po-

mocą prowadnic z profili alumi-

niowych, które ułatwiają regulację 

półek na dowolną wysokość w za-

leżności od potrzeb i gabarytów 

przewożonego sprzętu. 

Dach zabudowy przystosowa-

ny jest do przewożenia na nim do-

datkowego sprzętu. Pokryty zo-

stał aluminiową blachą ryflowaną, 

co zapobiega poślizgowi. Krawę-

dzie zabezpieczające dach stano-

wią kompozytowe burty będą-

ce przedłużeniem bocznych ścian 

nadwozia. Wejście na dach umożli-

wia drabinka z nierdzewnych profi-

li stalowych, pomalowanych prosz-

kowo na kolor ciemnografitowy. 

Nakładki na stopnie drabiny wy-

konane są z kształtowników alu-

miniowych perforowanych zapo-

biegających poślizgowi. W górnej 

części ma ona specjalnie wygię-

te uchwyty ułatwiające swobodne 

wejście i zejście.

Układ wodno-pianowy samo-

chodu wodno-pianowo-proszko-

wego składa się z: autopompy po-

żarniczej, urządzenia odpowietrza-

jącego, dwóch dozowników środka 

pianotwórczego, linii szybkiego na-

tarcia, instalacji zraszaczowej. Układ 

wykonany jest z rur ze specjalnej 

stali kwasoodpornej, odpornej 

na działanie wody, wody morskiej 

i dopuszczonych do stosowania 

środków pianotwórczych i modyfi-

katorów, posiada zawory sterowa-

ne ręcznie lub pneumatycznie oraz 

zabezpieczony jest na wlotach linii 

ssawnej, napełniania hydrantowe-

go, jak i linii tłocznych właściwymi 

nasadami. 

Z tyłu zabudowy umieszczono 

przedział pompowo-sprzętowy. 

Dostęp do niego zapewniają trzy 

żaluzje (dwie boczne i jedna tyl-

na) na węże i armaturę. W bocznej 

skrytce po prawej stronie, w dolnej 

części, umieszczone zostało zwija-

dło szybkiego natarcia. Posiada ono 

gumowy wąż wysokociśnieniowy 

19 mm o łącznej długości 60 me-

trów. Konstrukcja bębna powoduje, 

że wąż nawija się na bęben zwijadła 

bez załamań i zagnieceń. Zwijadło 

sterowane jest elektryczne i posia-

da regulowany hamulec oraz kor-

bę umożliwiającą ręczne zwijanie 

węża. Na końcu węża znajduje się 

prądownica pistoletowa uniwersal-

na o wydajności od 75 do 150 l/min, 

umożliwiająca podawanie zwar-

tego i rozproszonego strumienia 

wody oraz piany. 

Samochód został wyposażo-

ny w dwustopniową, odśrodko-

wą autopompę HMT A24/10-4/40. 

Osiąga ona wydajność 2960 l/min 

przy ciśnieniu 8 barów i 470 l/min 

przy ciśnieniu 40 barów. Urządze-

nie odpowietrzające umożliwia zy-

skanie podciśnienia w zamkniętym 

i szczelnym układzie wodno-pia-

nowym oraz zassanie wody z głę-

bokości 1,5 m w czasie do 30 s lub 

7,5 m w czasie do 60 s.

Autopompa zabudowana jest 

z tyłu nadwozia pożarniczego wraz 

z panelem sterowania, wyposażo-

nym w ekran LED, na którym wy-

świetlane są wszystkie informacje 

oraz parametry związane z dzia-

łaniem układu wodno-pianowe-

go. Jej napęd następuje poprzez 

przystawkę odbioru mocy za po-

średnictwem wału przegubowe-

go. Sterowanie włączania napędu 

autopompy następuje elektrycz-

nie z kabiny lub panelu sterowa-

nia. Układ wodno-pianowy wypo-

sażony został w podwójny system 

dozowania środka pianotwórcze-

go. Składa się on z dwóch dozow-

ników – z regulacją ręczną DSP 

150 umożliwia uzyskiwanie stężeń 

w zakresie 3% i 6% oraz z regula-

cją automatyczną DSP 150 A, któ-

ry przystosowany jest do dozowa-

nia z zakresie stężeń: 1%, 3%, 6%. 

Konstrukcja dozownika z regulacją 

ręczną umożliwia precyzyjne usta-

wienie w żądanej pozycji i powta-

rzalność tych ustawień, natomiast 

dozownik z regulacją automatycz-

ną samoczynnie dobiera stężenie 

wodnego roztworu środka piano-

twórczego – w zależności od nasta-

wianego stężenia i wartości prze-

pływu wody na wyjściu autopompy.

Instalacja zraszaczowa składa się 

z czterech zraszaczy (dysz) wodno-

-pianowych służących do ograni-

czenia stref skażeń lub do ochro-

ny podwozia pojazdu, gdzie środ-

kiem gaśniczym może być woda lub 

piana. Wydajność każdego ze zra-

szaczy wynosi od 75 do 100 l/min 

przy ciśnieniu 8 barów. Dwa z nich 
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znajdują się z przodu pojazdu 

po każdej stronie, pozostałe dwa 

umieszczone zostały z każdego 

boku przed tylnymi kołami. Ste-

rowanie odbywa się z przycisków 

umieszczonych w panelu sterowa-

nia w kabinie kierowcy.

Pojazd posiada zbiornik na wodę 

o pojemności 2500 litrów. Znajduje 

się on w środkowej części jego za-

budowy. Usytuowany jest on na po-

mocniczej ramie konstrukcyjnej, 

wzdłużnie pomiędzy osiami po-

jazdu i przymocowany do podwo-

zia za pomocą pasów transporto-

wych. Jest on izolowany termicznie, 

wyposażony w wewnętrzne falo-

chrony i wykonany z materiałów 

kompozytowych. Zbiornik na wodę 

posiada zawór do grawitacyjnego 

jego opróżniania, zamykany otwór 

umożliwiający usuwanie osadów 

i zanieczyszczeń podczas okresowe-

go płukania zbiornika, układ odpo-

wietrzający, system optycznej wizu-

alizacji poziomu wody umieszczo-

ny na desce sterującej w przedziale 

autopompy i na panelu sterowa-

nia w kabinie kierowcy. Napełnia-

nie zbiornika możliwe jest poprzez 

nasadę ssawną 110 mm lub z ze-

wnętrznej sieci hydrantowej po-

przez nasadę napełniania hydran-

towego 75 mm, która umieszczona 

jest w tylnej skrytce po prawej stro-

nie obok nasady tłocznej. 

Natomiast zbiornik na środek pia-

notwórczy ma pojemność 250 litrów 

i stanowi integralną część zbiorni-

ka na wodę. Napełnianie zbiorni-

ka z zewnątrz z poziomu gruntu, 

poprzez pompę beczkową, możli-

we jest przez nasadę 52 mm. Jest 

ona umieszczona po lewej stronie. 

Poza tym zbiornik posiada system 

optycznej wizualizacji poziomu 

środka pianotwórczego umieszczo-

ny na panelu sterowania w przedzia-

le autopompy i na panelu w kabi-

nie kierowcy.

Dodatkowym uzupełnieniem 

możliwości taktycznych samocho-

du jest zamontowany agregat prosz-

kowy Minimax P 250 ep. Proszek 

gaśniczy ABC Favorit Tertia, kom-

patybilny z pianą gaśniczą, maga-

zynowany jest w stalowym zbior-

niku o pojemności 250 kg proszku. 

Umieszczony jest on jest wraz z pa-

nelem sterowania w pierwszej skryt-

ce za kabiną kierowcy. Do wyrzutu 

proszku znajdującego się w zbior-

niku służy azot (N
2
), który przewo-

żony jest w stalowej butli o pojem-

ności 25 litrów i ciśnieniu 200 ba-

rów. Butla posiada nadciśnieniowy 

zawór bezpieczeństwa, redukują-

cy ciśnienie do 14 barów. Zbiornik 

przystosowany jest do pracy pod 

ciśnieniem roboczym 12-13 barów. 

Podawanie proszku na źródło po-

żaru możliwe jest za pomocą węża 

32 mm o dł. 30 metrów zakończo-

nego proszkową prądownicą pisto-

letową o wydajności 2,5 kg/s. Wąż 

nawinięty jest na bębnie zwijadła 

szybkiego natarcia, które znajduje 

się w dolnej części skrytki za kabi-

ną po prawej stronie. 

Samochód wyposażono ponad-

to w pneumatyczny maszt oświetle-

niowy, przeznaczony do oświetlenia 

miejsca akcji, który zamontowany 

jest w przedniej części zabudowy. 

Maszt zasilany jest powietrzem 

z układu pneumatycznego pod-

wozia pojazdu. Umożliwia to jego 

szybkie wysunięcie i opuszczanie. 

Maszt wyposażony jest w dwa re-

flektory LED ze światłem skupio-

nym i rozproszonym, każdy o mocy 

216 W, o łącznym strumieniu świetl-

nym 30 150 lm. Reflektory zamon-

towane są na ruchomej głowicy, 

a kierowanie strumieniem świa-

tła w dowolnym kierunku odbywa 

się z pulpitu sterowniczego. Maszt 

można obracać wokół własnej osi 

o kąt 340° oraz pochylać lampy 

o kąt 340° w górę lub dół w sto-

sunku do poziomej osi reflektorów. 

Są one zasilane napięciem z insta-

lacji podwozia lub z agregatu prą-

dotwórczego poprzez prostownik 

wbudowany w oprzyrządowanie 

zabudowy. Maszt wyposażony jest 

w czujnik wysuwu, który sygnalizu-

je jego podniesienie zapaleniem się 

kontrolki na pulpicie w kabinie kie-

rowcy. Po zakończeniu pracy maszt 

składa się automatycznie do pozy-

cji transportowej.

Oświetlenie wewnętrzne nadwo-

zia pożarniczego zapewniają listwy 

LED. Umieszczone są one w każ-

dej skrytce sprzętowej i włącza-

ją się automatycznie po otwarciu 

żaluzji. Otwarcie skrytek sygnalizu-

ją lampki kontrolne zamocowane 

na panelu sterowania umieszczo-

nym w kabinie kierowcy. W tym sa-

mym miejscu zainstalowany jest 

również wyłącznik główny oświe-

tlenia skrytek, który włącza i wyłą-

cza oświetlenie wewnętrzne w za-

budowie pojazdu.

redni samochód 
ratowniczo-ga niczy 
SCANIA 
P360CB4x4HHZ
Jednym z najciekawszych samocho-

dów tej grupy jest średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy wodno-piano-

wo-proszkowy, pod którego zabudo-

wę posłużyło 2-osiowe uterenowio-

ne podwozie Scania P360CB4x4HHZ. 

Jego napęd zapewnia wysokopręż-

ny, pięciocylindrowy rzędowy silnik 

z bezpośrednim wtryskiem, wypo-

sażony w układ SCR i chłodnicę po-

wietrza doładowującego. Spełnia 

on normę EU Euro VI i osiąga mak-

symalną moc 265 kW (360 KM). Jego 

moc przekazywana jest za pośred-

nictwem ośmiobiegowej, mecha-

nicznej, dwuzakresowej z jednym 

biegiem wstecznym, która wypo-

sażona jest w układ automatycz-

nej zmiany (Opticruise).
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Zawieszenie przedniej i tylnej osi 

to zawieszenie mechaniczne, które 

składa się ze wzmocnionych para-

bolicznych resorów piórowych osi 

przedniej resorów trapezowych 

oraz drążka skrętnego osi tylnej, 

stabilizatorów i amortyzatorów te-

leskopowych. Nośność przednie-

go zawieszenia wynosi 7500 kg, na-

tomiast tylnego – 11 500 kg. Przed-

nia oś skrętna ma pojedyncze koła 

o wymiarach 385/65R22,5, nato-

miast tylna – bliźniacze o wymiarach 

315/80R22,5. Układ jezdny jest wy-

posażony w standardową blokadę 

mechanizmu różnicowego. Podwo-

zie posiada dwuobwodowy, stero-

wany pneumatycznie, elektronicz-

ny system hamulcowy z hamulcami 

bębnowymi obu osi i z układem ABS 

zapobiegającym blokowaniu kół 

podczas hamowania wraz z korek-

torem siły hamowania. Dodatkowo 

oś przednia wyposażona jest w me-

chaniczny bębnowy hamulec posto-

jowy. Zbiornik paliwa ma pojemność 

150 litrów, co zapewnia przejazd po-

jazdu minimum 300 km po drodze 

pozamiejskiej lub minimum czte-

rogodzinną pracę urządzeń napę-

dzanych przez silnik pojazdu (au-

topompa). Dodatkowo z tyłu po-

jazdu znajduje się hak holowniczy 

ROCKINGER 400G150 o uciągu 

10 000 kg. Pozwala on na holowa-

nie przewoźnych działek wodno-pia-

nowych lub przyczep pożarniczych. 

Przewóz sześcioosobowej załogi 

w układzie (1+1+4) zapewnia jed-

nomodułowa, czterodrzwiowa, kli-

matyzowana, stalowa, oryginalna 

kabina typu CP 28. Cechuje się ona 

wysoko położonymi drzwiami wej-

ściowymi z trzema stopniami wej-

ściowymi, które posiadają właści-

we ich oświetlenie. Fotele kierowcy 

i dowódcy wyposażone są w za-

główki i trzypunktowe pasy bez-

pieczeństwa zapewniając im właści-

wy komfort pracy. Ponadto siedze-

nie kierowcy umieszczone zostało 

na poduszce powietrznej i posiada 

regulowaną wysokość położenia 

siedziska i oparcia. Pozostałe miej-

sca dla załogi to fotele z oparciem 

i zagłówkiem, w którym znajduje się 

miejsce z mocowaniem na aparaty 

powietrze. Kabina jest wyposażona 

w układ wentylacji oraz niezależne-

go ogrzewania Webasto.

Szkielet nadwozia pożarnicze-

go został wykonany ze spawanych 

profili aluminiowych, a zewnętrz-

ne i wewnętrzne jego poszycie – 

z anodowanej gładkiej blachy alu-

miniowej oraz elementów kom-

pozytowych, klejonych do niego. 

Zostało ono tak zaprojektowane, 

aby umożliwić załodze łatwy do-

stęp do przewożonego w poszcze-

gólnych skrytkach sprzętu pożar-

niczego, ratowniczego, węży i ar-

matury. Ma ono siedem skrytek 

sprzętowych – po trzy z każdej stro-

ny oraz jedną z tyłu. Wszystkie skryt-

ki zamykane są żaluzjami aluminio-

wymi. Dodatkowo od dołu przed-

nie i tylne skrytki mają odchylane 

podesty robocze, zapewniające ła-

twy dostęp do sprzętu umieszczo-

nego na górnych półkach. Dostęp 

do górnych półek w środkowych 

skrytkach zapewniają odchylane 

nadkola zabudowy.

Konstrukcja skrytek sprzętowych, 

wysuwanych szuflad, podestów 

Fot. 3. Po prawej i lewej stronie pojazdu w skrytkach znajduj  sie zwijad a proszkowe 

Fot. 2.  redni samochód ratowniczo-ga niczy wodno-pianowo-proszkowy Scania 
P360CB4x4HHZ
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składanych oraz montowanie sprzę-

tu zabezpieczają przed przypadko-

wym otwarciem lub odblokowa-

niem w czasie jazdy lub podczas 

hamowania awaryjnego. 

Użytkowy dach nadwozia pożar-

niczego wykonany został w formie 

podestu roboczego z wykończe-

niem antypoślizgowym i oświetle-

niem. Krawędzie zabezpieczające 

dach stanowią burty będące prze-

dłużeniem bocznych ścian zabu-

dowy. Wejście na niego umożliwia 

składana drabinka aluminiowa za-

montowana z tyłu, po prawej stro-

nie nadwozia.

Samochód wyposażony został 

w wykonane z kompozytu polie-

strowo-szklanego zbiorniki o po-

jemności: na wodę – 2000 litrów 

i środek pianotwórczy – 200 litrów. 

Wyposażone one zostały w układ 

wewnętrznych falochronów, unie-

możliwiających swobodne prze-

mieszczanie się przewożonej wody 

i środka pianotwórczego. Posiada-

ją one również odpowiednie odpo-

wietrzenia, przelewy i włazy rewi-

zyjne. Taka konstrukcja zapewnia 

bezpieczną i prawidłową ich eks-

ploatację oraz układu wodno-piano-

wego. Umieszczone są one w środ-

kowej części zabudowy. 

W pojeździe zastosowano dwu-

stopniową autopompę Ruberg 

EH30 o wydajności 3620 l/min przy 

ciśnieniu 8 barów lub 420 l/min 

przy ciśnieniu 40 barów. Jest ona 

zabudowana wraz z panelem ste-

rowania z tyłu nadwozia pożarni-

czego i napędzana z przystawki 

odbioru mocy za pośrednictwem 

wału przegubowego. Wyposażona 

jest ona w dozownik środka piano-

twórczego Ruberg RFS 240. Prze-

dział pompowy posiada niezależ-

ne ogrzewanie Webasto, umożli-

wiające pracę elementów układu 

wodno-pianowego w temperatu-

rach poniżej zera.

Natomiast w  tylnej skrytce 

po prawej stronie u góry umiesz-

czono zwijadło szybkiego natar-

cia WISS z napędem elektrycznym, 

wyposażone w gumowy wąż wy-

sokociśnieniowy 20 mm o długo-

ści 60 metrów, który zakończony 

jest prądownicą pistoletową Pro-

tekt Style 360. Dodatkowo zwijadło 

wyposażone jest w automatyczny 

dozownik środka pianotwórczego 

AWG typ 80.

Dodatkowym uzupełnieniem 

możliwości taktycznych samo-

chodu jest zamontowany agre-

gat proszkowy Minimax P 1000. 

Proszek gaśniczy Favotit Tertia 

ABC magazynowany jest w sta-

lowym zbiorniku o pojemności 

750 kg proszku. Usytuowany jest 

on wraz z panelem sterowania 

w pierwszej skrytce za kabiną kie-

rowcy. Do wyrzutu proszku znaj-

dującego się w zbiorniku służy 

azot (N
2
), który przewożony jest 

w dwóch stalowych butlach, każ-

da o pojemności 50  litrów i ci-

śnieniu 200 barów. Zbiornik przy-

stosowany jest do pracy pod ci-

śnieniem roboczym 12-13 barów. 

Podawanie proszku na źródło po-

żaru możliwe jest za pomocą węży 

32 mm o długości 30 metrów za-

kończonych proszkowymi prą-

downicami pistoletowymi o wy-

dajności 5 kg/s. Węże nawinięte 

są na bębnie zwijadeł szybkiego 

natarcia Collins Youldon-Supply 

HR24, które znajdują się w górnej 

(lewa) i środkowej (prawa) części 

skrytek za kabiną.

Ponadto pojazd posiada pneu-

matycznie wysuwany teleskopo-

Fot. 4. redni samochód ratowniczo-ga niczy wodno-pianowo-proszkowy Volvo FL280 (4x2)
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wy maszt oświetleniowy Fireco 

CS.8433.NE z dwoma reflektorami 

LED, każdy o mocy 180 W. 

Samochód 
P.S. bocar Sp. z o.o.
To tylko dwa przykłady z kilku ty-

pów średnich samochodów ratow-

niczo-gaśniczych wodno-pianowo-

-proszkowych, które w ostatnich 

kilku latach trafiły na wyposażenie 

Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejnym z pojazdów tej grupy 

jest samochód klasy średniej, ka-

tegorii miejskiej zabudowan przez 

P.S. bocar Sp. z o.o. na podwoziu 

Volvo FL 280 (4x2). 2-osiowe pod-

wozie napędzane jest silnikiem 

o mocy 206 kW (280 KM). Jego 

moc na tylne koła przenoszona jest 

za pomocą automatycznej skrzyni 

biegów. Przewóz sześcioosobowej 

załogi w układzie (1+1+4) zapewnia 

jednomodułowa, czterodrzwiowa 

kabina. Zabudowa pożarnicza po-

siada siedem skrytek sprzętowych 

zamykanych żaluzjami aluminiowy-

mi. Jego elementy zostały wykona-

ne ze stali nierdzewnej, aluminium 

oraz kompozytu poliestrowego. 

Samochód został wyposażony 

w kompozytowe zbiorniki o po-

jemności: na wodę 2500 l oraz dwa 

na środek pianotwórczy klasy B: 280 l 

i klasy A: 150 l. Poza tym w samo-

chodzie tym zamontowano agre-

gat proszkowy TOTAL Feuerschutz 

GmbH PLA 250. Proszek gaśniczy ma-

gazynowany jest w stalowym zbior-

niku o pojemności 250 kg proszku. 

Zamontowany jest on jest wraz z pa-

nelem sterowania w pierwszej skryt-

ce za kabiną kierowcy. Do wyrzutu 

proszku znajdującego się w zbiorni-

ku służy azot (N
2
), który przewożo-

ny jest w stalowej butli o pojemno-

ści 20 litrów i ciśnieniu 200 barów. 

Podawanie proszku na źródło po-

żaru możliwe jest za pomocą węża 

32 mm o długości 30 metrów za-

kończonego proszkową prądowni-

cą pistoletową o wydajności 2 kg/s. 

Samochód został wyposażo-

ny dwustopniową autopompę 

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik 

GmbH typ TO 3000 FPN 10-3000/

FPH 40-250. Osiąga ona wydajność 

2584 l/min przy ciśnieniu 8 barów 

i 250 l/min przy ciśnieniu 40 ba-

rów. Na użytkowym dachu podwo-

zia, w tylnej jego części, zostało za-

montowane działko wodno-piano-

we P.S. bocar Sp. z o.o. DWP 1600 

o wydajności 1600 l/min. 

Dodatkowo w celu zwiększenia 

walorów taktycznych pojazdu wy-

posażono go również w system 

piany sprężonej (CAFS) SPS 2400. 

Jego producentem jest, podobnie 

jak większości elementów zabu-

dowy, P.S. bocar Sp. z o.o. Zużycie 

wody wynosi 50-200 l/min, środka 

pianotwórczego – 0,5-2 l/min, na-

tomiast wydajność sprężarki po-

wietrza wynosi 2400 l/min.

Oświetlanie terenu działań ratow-

niczych w porze nocnej zapewnia 

teleskopowy, pneumatyczny maszt 

oświetleniowy z dwoma reflekto-

rami, każdy o mocy 216 W (LED).

W użytkowaniu jednostek ra-

towniczo-gaśniczych PSP może-

my również spotkać inne pojazdy 

tej samej grupy zabudowane rów-

nież przez P.S. bocar Sp. z o.o. Mają 

one podobne parametry do zapre-

zentowanego powyżej samochodu, 

choć nie posiadają systemu piany 

sprężonej (CAFS). Pod ich zabudo-

wę wykorzystano podwozia Merce-

des-Benz Atego 1530 AF (4x2) oraz 

Volvo FL 290 (4x2).  

Fot. 6. redni samochód ratowniczo-ga niczy wodno-pianowo-proszkowy Volvo FL 290 (4x2)

Fot. 5. redni samochód ratowniczo-ga niczy wodno-pianowo-proszkowy Mercedes-Benz 
Atego 1530 AF (4x2)




