
Rosenbauer ULF 4.000 / 1.500 / 1.500 HRET 
létesítményi tűzoltógépjármű

FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.



Alváz

Mercedes Benz 2633LL/6x2*4 ECONIC alváz

• „Alacsonyfülkés” kialakítás

• 1+2 fő részére

• Kormányzott hátsó (harmadik) tengely

• Automata sebességváltó

• Sebességkorlátozó automatika 

90 km/h;

• Légrugó



Tűzoltó-technika

Oltóvíz: 4000 liter

•Vízszivattyú: RB NH55 (5500 l/p)

Habképzőanyag – 2 tartályban

• 500 liter

• 1000 liter

•Habbekeverés: FixMix 1 és 3 %

Oltópor – 1500 kg 

• Belenyomott hajtógázos 
rendszer

• 2 db előszerelt porsugár 

• Porágyú a fülke tetején 40/20 
kg/sec



Tűzoltó-technika

•Oltókar

• Legnagyobb munkamagasság: 15 méter

• Kinyúlás előre: 10 m

• „Talpalás” nélkül

• Oltókar nem forgatható

• Rádiótávirányítás

• HidroChem ágyú

• Hőkamera előkészítés

Max.

15 m



Tűzoltó-technika

•Oltókar - HidroChem ágyú

• 3800/1900 l/p víz 
vagy haboldat 
teljesítmény

• 9 kg/s oltópor 
teljesítmény

• Forgathatóság: 
min. 90 °minden 
irányban

• Automatikus 
vízszintes 
pozicionálás



Tűzoltó-technika

„Kerekesorsó” – kerekes 
kocsi

• 1 tűzoltó által 
működtethető,

• 60 m 110 mm-es „A” 
táplálótömlő

• Tartozékok (pl. 
kulcsok, ABB gyűjtő, 
2 db rövid „B” 
tömlő)



Tűzoltó-technika

Víztartály-feltöltő rendszer – kettős automatikus 

Szintjelző által 
vezérelt automatikus 
feltöltés

• Feltöltőnyomás-
korlátozó szelep



Tűzoltó-technika

Előreszerelt sugarak

•Hab víz:

• 1 db magasnyomású 
gyorsbeavatkozó alaktartó  tömlővel, 
AKRON 753 sugárcsővel, 
habelőtéttel a hátfalon

• Oldalanként 1-1 db előreszerelt 
habsugár S4M4 nehéz/középhab 
sugárcsővel

•Por:Oldalanként 1-1 db (5 kg/sec)



www.fer.hu

Köszönöm a figyelmet

http://www.fer.hu/


Műszaki-vegyimentő gépjármű

FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.



A járműcsere előkészítése
• A hosszú ideje készenlétben álló 

18 éves Iveco-Magirus Műszaki-
mentő jármű cseréje készenléti, 
valamint gazdasági tényezők 
alapján indokolttá vált

• Beszerzési tender lefolytatása 
(2008)

• Az ajánlatok értékelése után, a 
BM HEROS Zrt.,magyarországi 
gyártó nyerte a tendert



Gyártás
• A hazai gyártás előnyei:

- a málhaterek kialakításához a felszerelések  szállítása 
málhaterenként történt

- a készenlét a gyártás időtartama alatt biztosítható volt

- biztosított volt a folyamatos egyeztetés gyártó-
megrendelő között



Műszaki-vegyimentő
• Mercedes-Benz Atego 1529 AF 4x4

• Összgördülő tömeg: 15 000kg

• Teljesítmény: 213 kW

• Szállítható személyek száma: 1+2 fő



Málhaterek

• Holmatro hidraulikus 
eszközök

• Magasnyomású 
emelőpárnák

A felszerelések elhelyezése 

célcsoportokként került kialakításra



Málhaterek

• Magasból-mentő 
felszerelések

• Szikramentes 
szerszámok

• Drótkötelek

• Alacsony-nyomású 
emelőpárnák



Málhaterek

• Légzőkészülékek

• Tartalékpalackok

• Álarcok

• Kézmosó panel



Málhaterek

• Munkaasztal

• Akkumulátoros 
szerszámok

• Láncfűrész

• Tűzoltókészülékek



Málhaterek

• Depa-Elro perisztaltikus 
szivattyú

• Veszélyes anyagokkal 
végzett munkákhoz 
szükséges szakfelszerelések 



Málhaterek

• Gázvédőruhák

• Hővédőruhák

• Kiegészítők

• Áramfejlesztő (6,5 kVA)



Málhaterek

• Elektromos 
felszerelések

• FG Wilson LH 30 
típusú 
áramfejlesztő



Málhaterek
• Üzemanyag kannák

• Motoros roncsvágó és tartozékai



Hátsó málhatér

• A málhatér lezárása 
emelőhátfallal történt

• Az emelőhátfal 
biztosítja a felszerelést 
szállító kiskonténerek 
gyors cserélhetőségét

• Típus: PBS 1500



Járműtető
• Dugólétra-készlet

• Vonórúd

• Haz-Mat alaktartó tömlők



Egyéb beépített berendezések

• SUPERWINCH EP 9 típusú csörlő, 40kN vonóerővel



Egyéb beépített berendezések
 FIRECO 3000 W-os fényárboc

 Tolatókamera

 Munkatér megvilágítás a jármű két oldalán
TolatókameraMunkatér 

világítás



Köszönöm megtisztelő figyelmüket







A több mint 40 éve működő papírgyárban mindig is 
volt vállalati, majd létesítményi tűzoltóság

 TÜ-I ,                  TÜ I.I,                   IFA

MB 1000

A 2007-ben kezdődő fejlesztés magasabb elvárásokkal

Háromszoros termelési kapacitás, ennek megfelelően 
nő a hulladékpapír mennyisége is



A kijuttatott oltóvíz mennyisége növelhető a 

sugarak       számának (létszám) növelésével

Technika fejlesztésével

Ekkor fogalmazódott meg  egy új fecskendő 

beszerzése

Milyen legyen, mekkora, mennyibe fog kerülni, 

ezernyi kérdés

Drága nem lehet!

Feleljen meg az elvárásoknak!



Miről mondtunk le egy közbeszerzésen elnyert 
fecskendővel szemben:

Összkerékhajtásról

Nem szükséges üzemi területen 

4000 liter víz helyett 2000

Belső hálózatunk kellő mennyiséget biztosít

Kettő darab gyorsbeavatkozó helyett 1 darab

Elegendő



Manuális kezelőszervek

Ettől még működik a szivattyú

A fentiek megengedhettek egy könnyebb teherbírású 
alváz alkalmazását, ami jelentős 
költségmegtakarítást eredményezett.

Kisebb könnyen kezelhető gépjárműfecskendő 
összeállítására nyílt lehetőség



RENAULT MIDLUM  220.10 

AQUADUX  TLF 2000

Motor: - 4764 cm3

- 158 KW

Saját tömeg: 6331

Együttes tömeg: 10.000 kg



Felépítmény hossza szinte azonos a fülkével

Teljes hosszúság: 6150 mm
Fülke: 2950 mm

Felépítmény: 3200 mm

A málhatér felett (tetőn) AKRON APOLLÓ  vízágyú került 
elhelyezésre



6 személyes fülke, elől 2 - hátul 4 fő

Légző készülékek a fülkében kerültek elhelyezésre



ROSENBAUER NH 30-as szivattyú 

Manuális kezelőfelülettel 



Málhatér: Honda zagyszivattyú – Akron vízágyú- Ifex puska



Málhatér: Auer magasnyomású vízzel oltó, 
áramfejlesztő



Köszönöm a figyelmet


