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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU
Marka: STAR

wersja: 244

model pojazdu: 244 10.7t
rok produkcji: 1996
rodzaj pojazdu: pojazd specjalny
napęd: diesel

pojemność i moc silnika: 6842 com / 110kW (150 KM}
zawieszenie osi przedniej, tylnej! rozstaw osi: resary/resory/3400 mm
jednostka napędowa: z napędem samoczynnym
liczba cylindrówłukład cylindrów: 6/rzędowy
długość/szerokość/wysokość; 6340mm/2460 mm/2625mm
rodzaj zabudowy: skrzyniowy
rodzaj kabiny: krótka
liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2/4x4/manualna

Kabina załogi: - jednomodułowa, czterodrzwiowa na 6 osób,
- siedzenie skrzynkowe, uchylne,tapicerowane,

- hydraulicznie podnoszona,

- ocieplenia ścian, sufitu i podłogi,
- oświetlenie wewnętrzne kabiny,
- pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęti narzędzia,
- stopnie wyłożone blachą aluminiową.

Zabudowa pożarnicza:

- skrytki kryte żaluzjami,
- dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową łezkową,
- na dachu uchwyty na drabinę | węże ssawne- balustrada ochronna,
- z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach, kogut, sygnał cofania z lampą sygnalizacyjną,
żaluzje aluminiowe,
- skrytki przeznaczone na osprzęt wodny: prądownice, smok ssawny, rozdzielacz,
- konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wody z ich wnętrza,
- konstrukcja wykonanaz profili stalowych zamkniętych,
- sygnalizacja świetlno-dźwiękowa z zestawem głośnomówiącym.

Instalacja wodna:
- autopompa,

- zbiornik wody 30001z falochronamii włazem rewizyjnym, z aluminium,
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec o 75,
- zbiornik na środek pianotwórczy 30001,
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania,
- linia zalewania zbiornika przez autopompę,
- linia szybkiego natarcia wraz z wężem wysokociśnieniowym z prądownicą,
- przedział autapompy posiada podświetlaną tablicę z manometrem, manowakuometrem, regulator
obrotów silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody. wyłącznikiem silnika pojazdu „stop”,
manometrem ciśnienia wady.

Na wyposażeniu:

- uchwyty na drabinę,
- oświetlenie terenu działania wokół samochodu,
- uchwyty na szybkie natarcie z prądownicą,
- uchwyty na prądownice,

- uchwyty na węże ssawne,
- uchwyty na tumice,

- uchwyty na bosak,

- maszt oświetleniowy.
'W samochodzie wymieniona ogumienie — przód 2 szt. 2015 r. tył 4 szt. 2016 r.
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