JSDHO Měník – vybavení jednotky:

Výbava a parametry DA8 – Avia A31

Výrobce
Označení

Rozměry

Hmotnost

Ostatní technické údaje

Podvozek

Avia - Praha Letňany

Nástavba

Karosa - Vysoké Mýto

DA

Dopravní automobil

12

Výkon čerpadla PS12 1 200
l/min

A 31

Typ podvozku

Délka

5 610 mm

Šířka

2 230 mm

Výška

2 675 mm

Světlost

246 mm

Rozvor

2 680 mm

Rozchod - přední

1 624 mm

Rozchod - zadní

1 544 mm

Pohotovostní

4 490 kg

Užitečná

830 kg

Celková

5 320 kg

Posádka

9 osob

Maximální rychlost

86 km/h

Základní spotřeba paliva

13,8 l/100 km

Maximální dojezd

560 km

Parametry PPS 12

Výrobce
Označení

Rozměry

Hmotnost

Motor

Škoda

PS

Přenosná motorová
stříkačka

12

Výkon čerpadla 1 200 l/min

Délka

922 mm

Šířka

603 mm

Výška

835 mm

Pohotovostní

189,5 kg

Základní bez PHM

168,5 kg

Motor

Škoda 981, benzinový, zážehový, čtyřdobý, OHV,
kapalinou chlazený, čtyřválec

Čerpadlo

Odstředivé jednostupňové čerpadlo, plynová vývěva

Technická data čerpadla

Jmenovitý Průtok vody

1 200 l/min

Maximální sací Výška

7,5 m

Osobní ochranné prostředky :
8 ks zásahových přileb PS 11 + zátylník
5 ks zásahových obleků zn. Buschfire
4 ks reflexních nepromokavých kabátů
5 ks zásahové obuvi zn. Špeciál
2 ks gumovek tzv. broďáky zn. Dunlop
pracovních rukavice a gumové rukavice
2 ks reflexních vest s nápisem HASIČI
1 ks zastavovacího terče

8ks přilba PZ

Tato přilba je již zastaralá, přesto v mnoha jednotkách stále používána, protože
nákup nových certifikovaný hasičských příleb je doslova a do písmene drahou
záležitostí.

Pracovní stejnokroje PS II

Zakoupeno v roce 2013 celkem 5 ks uniforem z rozpočtu SDH.

5 ks zásahový oblek Buschfire

Materiálové složení: NOMEX® Comfort RS, 220 g/m2
Specifikace: dvoudílný oděv - permanentní snížená hořlavost, trvale antistatický podle EN 1149-5,
vysoká pevnost v trhu, dobrý komfort nošení, snadná údržba, dlouhá životnost, reflexní
pásky. Pořízeno v roce 2009 od GŘ HZS ČR.

Zásahová obuv Špecial 5 párů

Zásahová obuv pro hasiče je konstrukčně přizpůsobena různým prostředím při zásahu a je vybavena
vnitřní membránou, což je dnes standardní prvek zásahové obuvi u záchranných sborů a odpovídá
požadavkům stávajících právních předpisů a norem na uvedenou obuv. Je řešená jako holeňová s
možností variabilní úpravy výše nártu nohy - (výrobce společnost Obuv Špecial, spol. s.r.o.). Pořízeno
v roce 2009 od GŘ HZS ČR.

Zásahová obuv KLASIK

Zásahová obuv z kvalitní hovězinové usně s hydrofobní úpravou, antistatická, odolná
proti chladu, propíchnutí podešve, je opatřena ocelovou tužinkou ve špici, s podešví
odolnou vůči kontaktnímu teplu, holeňová, nazouvací, EN 345.

Rybářské holinky tzv. broďáky zn. Dunlop – 2 páry

Zakoupeno v roce 2010 z rozpočtu SDH.

Reflexní pracovní nepromokavý kabát MALABAR – 4 ks

Součástí je zateplovací odepínatelná vložka a kapuce. Zakoupeno v roce 2010 z rozpočtu SDH.

Pracovní ochranné rukavice MERLIN – 5 párů
a gumové ochranné rukavice – 5 párů

Absodan – 10 kg (sorbent)

