


LEKKI POJAZD RATOWNICZO-GAŚNICZY

NA PODWOZIU IVECO DAILY
DMC 7t

Wyposażenie:
1. Radiotelefon z anteną.

2. Maszt oświetleniowy LED sterowany 
automatycznie pilotem (maszt ujęty na 
świadectwie dopuszczenia CNBOP na 
samochód).

3. Wyciągarka elektryczna o uciągu 5440 kg 
(wyciągarka ujęta w świadectwie dopuszczenia 
CNBOP na samochód).

4. Agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem 13 
KM z rozruchem elektrycznym i ręcznym, 
wodno-pianowy o wydajności 70 l/min, 
przy ciśnieniu 40 bar, zbiornik wodny 1000 
l ze zintegrowanym zbiornikiem na środek 
pianotwórczy 130 l, zwijadło szybkiego natarcia 
z wężem o długości 60 m.

5. Ogrzewanie niezależne.

6. Ładowarka z samo-rozłączającym się gniazdem.

Opis:
1. Wydajność pompy: od 50 do 75 l/min.

2. Ciśnienie wyjściowe: 40 bar.

3. Linia szybkiego natarcia z wężem o 
długości 60 m.

4. Prądownica pistoletowa z możliwością 
płynnej regulacji strumienia wody ze 
zwartego na rozwarty.

5. Zbiornik wodny 220 - 1000 litrów 
/ zbiornik na środek pianotwórczy 
zintegrowany ze zbiornikiem na wodę. 

Silnik:
6. Czterosuwowy Briggs&Stratton 10-13 

KM.
Informacje dodatkowe:
1. Samochód posiada aktualne świadectwo 

dopuszczenia wydane przez CNBOP.

2. Aktualne pozwolenie od dystrybutora marki 
na wykonywanie zabudów pożarniczych na 
podwoziu.

Silnik:
1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodołado-

waniem spełniający normy spalin EURO 6,

2. Pojemność silnika 2998 cm3,

3. Moc silnika 180 KM,

4. Moment obrotowy 430 Nm .

WYSOKOCIŚNIENIOWE AGREGATY
WODNO-PIANOWE

IUVO EQ
AWP 50-75/40



Silnik:
1. Silnik z zapłonem samoczynnym z 

turbodoładowaniem spełniający normy 
spalin EURO 6,

2. Pojemność silnika 2299 cm3,

3. Moc silnika 163 KM,

4. Moment obrotowy 360 Nm .

Informacje dodatkowe:
1. Samochody posiadają aktualne 

świadectwo dopuszczenia wystawione 
przez   CNBOP.

2. Aktualne pozwolenie od dystrybutora 
marki na wykonywanie zabudów 
pożarniczych na podwoziu.

Wyposażenie 
standardowe:
1. Radiotelefon z anteną.

2. Maszt oświetleniowy LED sterowany 
automatycznie pilotem (maszt ujęty na 
świadectwie dopuszczenia CNBOP na 
samochód).

3. Wyciągarka elektryczna o uciągu 5440 
kg (wyciągarka ujęta w świadectwie 
dopuszczenia CNBOP na samochód).

4. Ogrzewanie niezależne.

5. Ładowarka z samo-rozłączającym się 
gniazdem.

6. Oświetlenie pola pracy.

7. Zbiornik na wodę od 200 do 800 l.

8. Zbiornik na środek pianotwórczy 130 l.

Wyposażenie 
opcjonalne:
1. Agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem 

10 KM z rozruchem elektrycznym i 
ręcznym, wodno-pianowy o wydajności 
50 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, zbiornik 
wodny od 800 l ze zintegrowanym 
zbiornikiem na środek pianotwórczy 25 
l, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o 
długości 60 m.

LEKKI POJAZD RATOWNICZO-GAŚNICZY

NA PODWOZIU OPEL MOVANO
DMC: od 3,5 do 4,5t



Silnik:
1. Silnik z zapłonem samoczynnym z 

turbodoładowaniem spełniający normy 
spalin EURO 6,

2. Pojemność silnika 1997 cm3,

3. Moc silnika 163 KM,

4. Moment obrotowy 350 Nm .

Informacje dodatkowe:
1. Samochód posiada aktualne świadectwo 

dopuszczenia wystawione przez   CNBOP.

2. Aktualne pozwolenie od dystrybutora 
marki na wykonywanie zabudów 
pożarniczych na podwoziu.

Wyposażenie 
standardowe:
1. Radiotelefon z anteną.

2. Maszt oświetleniowy LED sterowany 
automatycznie pilotem (maszt ujęty na 
świadectwie dopuszczenia CNBOP na 
samochód).

3. Wyciągarka elektryczna o uciągu 5440 
kg (wyciągarka ujęta w świadectwie 
dopuszczenia CNBOP na samochód).

4. Ogrzewanie niezależne.

5. Ładowarka z samo-rozłączającym się 
gniazdem.

6. Oświetlenie pola pracy.

Wyposażenie 
opcjonalne:
1. Agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem 

10 KM z rozruchem elektrycznym i 
ręcznym, wodno-pianowy o wydajności 
50 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, zbiornik 
wodny od 200 l ze zintegrowanym 
zbiornikiem na środek pianotwórczy 25 
l, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o 
długości 60 m.

LEKKI POJAZD RATOWNICZO-GAŚNICZY

NA PODWOZIU PEUGEOT BOXER
DMC: 3,5t



ul. Dębowa 4, 42-202 Częstochowa
tel. 502 377 888, tel. / fax 34 357 69 40

biuro@iuvocars.com.pl
www.iuvocars.com.pl


