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ARCTIC CAT PROWLER
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SPOLEČNOST ASP GROUP VYHRÁLA TENDR A DO-

DALA HASIČSKÉMU ZÁCHRANNÉMU SBORU DESÍTKU

ARCTIC CAT PROWLER. PRO TYHLE OBLÍBENÉ SXS TU TAK JE ZCELA NOVÁ VÝZVA.
VOZIDEL
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tyřkolky i náklaďáčky si
získávají oblibu mezi hasiči díky své variabilnosti a širokému záběru možných
využití. Nejčastěji vozí hadice
a další technické prostředky
do těžko přístupných prostor,
často z podobných míst svážejí raněné a imobilní pacienty
a podobně.
Hasiči si Prowlery pořídili
v rámci programu „Technika,
technologie a prostředky HZS
ČR pro efektivní zásah“, v rámci
kterého došlo k výrazné modernizaci jak vozového parku HZS
(včetně 49 velitelských vozů),
tak i doplnění techniky, jako
jsou například termokamery,
pračky nebo sušičky. Nové vybavení bylo rozděleno do jednotlivých krajů.
Pro tento konkrétní tendr byly
požadavky následující: „Přívěs
pro přepravu SxS bude mít sklápěcí ložnou plochu, jeho největší technicky přípustná hmotnost bude nejméně 1200 kg
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a užitečná pak nejméně 900 kg.
Měrný výkon motoru SxS bude
vzhledem k předpokládanému
charakteru použití nejméně 14
kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti.“
U hasičů tedy zvítězil Arctic Cat
Prowler HDX 700i s přívěsem
Paragan GAPA PG 13. Celková
hodnota dodávky zní 6 485 600
Kč včetně DPH. Hasičské vozidlo
dostalo samozřejmě odpovídající barevné provedení i celou
řadu speciálních úprav. Součástí výbavy je vysokotlaké hasicí
zařízení Rapid 23/50 ERS, které

je umístěno na korbě čtyřkolky
spolu s polypropylénovou nádrží na 250 litrů vody. Jeho čerpadlo dává 23 litrů/min při tlaku
50 barů. O pohon stříkačky
se stará benzínový čtyřtaktní
motor Kohler CS 6 ST o výkonu 6 koní. Průtokový manuální
naviják s vysokotlakou hadicí
umožňuje zásah až na vzdálenost 60 metrů. Celé hasicí zařízení tvoří s nádrží jeden celek
a je přenosné.
K vozu byl samozřejmě dodán
i magnetický maják s LED zdrojem světla modré barvy.
Zmíněný přívěs Paragan je
sklopný a umožňuje jak přepravu Prowlera, tak i samotné připojení za něj.

Rozdělení Prowlerů do jednotlivých krajů bylo následující –
dva stroje pro Středočeský, Moravskoslezský kraj a Záchranný
útvar HZS ČR, po jednom pak
pro Jihočeský, Karlovarský, Jihomoravský kraj a Vysočinu.

