
 

 

 

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÍCEÚČELOVÝ AUTOMOBIL PRO NÁROČNÝ VŠEDNÍ DEN HASIČŮ 

Je jedno zda se jedná o rychlý zásah v boji s ohněm, nebo zásah s hydraulickým 
vyprošťovacím zařízením při nehodě v silničním provozu, zda jde o zvedání těžkých 
břemen nebo vyčerpání zatopeného sklepa – CAS 20 je víceúčelový automobil pro 
všechny případy. 

IVECO MAGIRUS hasičský podvozek s celokovovou bezpečnostní kabinou, hlubokou 
nástavbou MAGIRUS AluFire s variabilním uspořádáním je zárukou toho, že budete na 
každý zásah nejlépe vybaveni. 

 

VÝHODY HASIČSKÝCH PODVOZKŮ IVECO MAGIRUS FF 140 E 25 (30) W

- Vše z jedné ruky – podvozek, 
kabina osádky, nástavba, 
hasební zařízení 

- Hasičský podvozek 
neodpovídá pouze střední 
hmotnostní třídě M (7,5-14t), 
ale i těžké hmotnostní třídě S 
(>14t) 

- Jednoduché obutí na zadní 
nápravě je možné do celkové 
hmotnosti 14.500 kg, tím je 
zaručena stejná šířka stopy 
přední i zadní nápravy 

- Stálý pohon všech kol 
- Nápravy s planetovým 

převodem 

- Výborné rozložení třídílné 
nástavby s využitím široké 
zadní nápravy a tím zaručení 
výborných jízdních vlastností a 
zejména zamezení 
rozhoupávání do stran. 

- Snadná montáž sněhových 
řetězů 

- Silné výkony motorů (251 KS 
nebo 300 KS) Euro IV, Euro V 

- Ocelová ochranná deska pod 
chladičem a olejovou vanou 

- Robustní ocelový přední 
nárazník 

- Perfektní manévrovací 
vlastnosti – úhel vychýlení 44° 

- Jednolitá dvojkabina 
kabina pro osádku 
v celokovovém provedení 

- Antikorozní úprava 
kataforézou, a lakování 
několikanásobnou 
ponornou lázní 

- Vysoký komfort díky 
systému odpružení kabiny 

- Velké přední sklo a 
nástupní dveře s hluboko 
zapuštěným bočním sklem 
pro lepší výhled do stran 

- Velké boční středové okno 
pro lepší výhled do stran, 
zajišťující současně  lepší 
prosvětlení kabiny 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Velké přední sklo pro lepší rozhled 

Nově formovaná kabina přináší: - vyšší 
komfort - vyšší bezpečnost - lepší 
uzpůsobení pro hasiče 

Světelná víceúčelová konzole pro vnitřní 
osvětlení a osvětlení nástupu (možno ještě 
dovybavit reproduktorem nebo přídavnými 
zásuvkami) 

 

 

 

 

 



VYBAVENÍ 

STŘIŽENO HASIČŮM NA MÍRU 

Díky variabilitě uspořádání jednotlivých nářaďových skříní je možné každé vozidlo 
snadno individuálně uzpůsobit dle požadavků hasičů. 

 

- Vše ergonomicky a přehledně uspořádáno na správném místě 
- Hydraulická vyprošťovací sada na výklopných a otočných úchytech o vysoké nosnosti 

- Výklopné pochůzné stupačky a výklopné kontejnery 
- Optimální a bezpečný výstup na střechu nástavby díky sklopnému nástupnímu žebříku 

- Nízko uložený obslužný prostor požárního čerpadla pro jednoduchou obsluhu 
 
 

 
 

- Optimální výška nad hlavou a optimální prostor pro nohy  
- Úchyty pro dýchací přístroje integrované do opěradel druhé řady sedadel 

- Široké zadní dveře, podlaha v provedení z rýhovaného Alu-plechu 
- Optimální 90° úhel otevření dveří 

- Rovnoměrné odstupňování výšky jednotlivých schůdků včetně výšky prvního schůdku od země 

 

 

 



 

Systém šroubovaných speciálních profilů AluFire 

 

Prachotěsné a vodotěsné hliníkové rolety 

 
Dvoustupňové odstředivé čerpadlo pro normální tlak a vysokotlak. Velký sací výkon díky 

membránovému systému MAGIRUS Primatic. Sací hrdlo pro vstupní  tlak až 12 barů. Spolehlivý 
pěnový přiměšovač FireDos. Barevně označená vstupní a výstupní hrdla včetně ovládacích kohoutů 

 
 
 

 



PERMANENTNÍ POHON VŠECH KOL 

 
Jedinečný systém stálého pohonu všech kol pomocí planetového pohonu je sériově 
montovaný do všech podvozků IVECO od 9,5 t. 
Toto jedinečné a patentované řešení zajišťuje: vyšší světlou výšku vozidla 

     nižší opotřebení hnacích komponentů 
     lepší přenos hnací síly na vozovku 
 

V praxi to znamená, že přední náprava je stále v záběru společně se zadní nápravou se 
stejnou rychlostí otáčení a s rozložením hnací síly  33% na přední a 67% na zadní 
nápravu. Pomocí uzávěrky mezinápravového diferenciálu je možné tento poměr 
rozložení hnací síly měnit (50% PN a 50% ZN) . Přední náprava je rovněž vybavena 
uzávěrkou diferenciálu. Tímto jsou zajištěny bezpečné jízdní vlastnosti, lepší přenos 
hnací síly na vozovku (a jiný terén) a zároveň dlouhá životnost hnacích komponentů. 
 

 

Planetové kolo Planetový věnec 

Sluneční kolo 

Poloosa 


