
 

 

Technická specifikace vozidla  

CAS 20 - T 815 4x4.2 – JSDHO Mukařov 

 

Požární automobil určený k provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, 
hmotnostní třídy S (nad 14tun) s požární výbavou ve verzi speciální redukované. 
 
PODVOZEK - T 815-231R55/411 Facelift 

 
Tato jedinečná koncepce podvozku se zrodila ve dvacátých letech minulého století a dosud nebyla 

překonána. Principem je použití centrální nosné roury a náprav s nezávisle zavěšenými výkyvnými 

polonápravami sešroubovanými v jeden celek.  

Hlavní výhody tohoto podvozku:  

- Vysoká průchodnost terénem 
 

-  Vysoký jízdní komfort - výkyvné polonápravy zajistí tlumení rázu nerovností a s tím související 
menší působení vibrací na převážený materiál, jakož i nízkou únavu a zatížení řidiče vozidla.  

-  Vysoká přepravní rychlost v náročném terénu - v porovnání s klasickou koncepcí tuhých 
náprav.  

-  Vysoká stabilita vozidla při jízdě v zatáčkách a ve svazích díky nízkému těžišti.  

-  Minimální údržba a minimální možnost poškození hnacího traktu k nápravám, protože rozvod 
je bezpečně uložen v centrální nosné rouře.  

-  Vysoká tuhost podvozku s centrální nosnou rourou umožňuje montáž nástavby přímo na rám, 
čímž lze dosáhnou nízké výšky a dobré stability vozidla.  

Podvozek je dvounápravový. Obě nápravy jsou poháněny a opatřeny uzávěrkami diferenciálů, které 

lze zapínat dle potřeby. Je vybaven dvěma pomocnými závěsy v předním nárazníku, které jsou nyní 

využity pro uchycení lanového navijáku. V zadní části je vozidlo vybaveno tažným zařízením pro 

případné připojení přívěsu. Vozidlo je vybaveno čtyřmi na sobě nezávislými systémy brzd - 

provozním, nouzovým, parkovacím a odlehčovacím (motorová brzda).  Brzdy jsou bubnové a jsou 

vybaveny protiblokovacím zařízením ABS a automatickým zátěžovým regulátorem. Pro stálé 

doplňování tlakového vzduchu do vozidla je u nástupu řidiče do vozidla umístěna přípojka pro přívod 

z externího zdroje – kompresoru. 

 

 



 

KABINA ŘIDIČE 

 Čtyřdvéřová, jednoprostorová nedělená 
 sklopná vpřed o 55° (elektricky, nouzově mechanicky) 
 počet míst k sezení 1 + 1 + 4 – ve dvou řadách orientovaných po směru jízdy 
 za sedadlem řidiče a velitele jsou dvě skříně zhotovené z hliníkového plechu. 
 před zadní řadou sedadel přídržné madlo 
 před sedadlem velitele lampička na čtení map 
 mezi řidičem a velitelem je schránka pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4 
 nezávislé teplo vzdušné naftové topení na chodu motoru a jízdě 
 kabina je osazena čtyřmi výkonnými LED BUS dome světly s diodami III generace 

 
 

MOTOR 

Je vznětový /naftový/, vzduchem chlazený osmi válec  s válci do V a přímým vstřikem paliva o objemu 

12,7 litrů, s přeplňováním pomocí turbodmychadla a s chladičem plnicího vzduchu.  

Motor splňuje emisní normu Euro V díky použití systému vstřikování oxidačního činidla do 

výfukového potrubí - AdBlue. Výkon motoru je 325 kW a točivý moment 2100 Nm. 

 

 PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 

Převodovka je mechanická čtrnáctistupňová se synchronizací a posilovačem řazení. Řazení je 

pneumatické - elektronické s volbou provozních režimů ECONOMIC, MIDDLE, POWER a MANUAL. 

Řidič pomocí joysticku pouze předvolí rychlostní stupeň a po sešlápnutí spojky dojde k vlastnímu 

zařazení. O zařazeném rychlostním stupni je řidič informován pomocí displeje na přístrojové desce. 

Zapínání čerpadla lze provést buď s kabiny řidiče, nebo z prostoru obsluhy čerpacího agregátu.  

 

ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Šasi má napětí elektrického příslušenství 24 V a zdrojem jsou dvě akumulátorové baterie 12 V/180 

Ah. Vozidlo je osazeno magnetickou přípojkou MAG CODE pro dobíjení akumulátorů umístěnou v 

blízkosti nástupu řidiče do automobilu. Přední poziční světla jsou integrovaná do sluneční clony a 

zadní poziční světla umístěna na zadní stěně nástavby. Zařazení zpětného převodového stupně je 

zvukově signalizováno. V předním nárazníku jsou osazeny světlomety do mlhy.  Na horní nástavbě 

vozidla jsou zabudována neoslňující světla (zářivky) osvětlující okolí vozidla při zásahu. V prostoru 

obslužného místa čerpacího zařízení je umístěn přídavný mikrofon a reproduktor jako druhé obslužné 

místo vozidlové radiostanice. Vozidlo je osazeni třemi měniči napětí pro radiostanice, výstražné 

zařízení a sinus měničem pro připojení výpočetní techniky 

 

 

 



 

VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ 

Na kabině je umístěna světelná osmi prvková LED rampa FREEDOM modré barvy amerického výrobce 

Whelen.  Před předním nárazníkem je umístěna  siréna s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-

LO" a s reproduktorem pro hlášení. Na přední kapotě vozidla jsou umístěna dvě záblesková SUPER 

LED světla WHELEN M7 modré barvy, která jsou propojena se zvláštním výstražným zařízením a lze je 

v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. V zadní části nástavby jsou dvě záblesková 

SUPER LED světla WHELEN M6 modré barvy a dvě záblesková SUPER LED světla WHELEN M6 barvy 

oranžové, nahrazující obvyklou světelnou alej. Boky vozidla jsou osazeny rovněž po dvou ks LED 

světel Whelen M6. 

NÁSTAVBA 

Konstrukce nástavby umožňuje vyjímání a vkládání požárního příslušenství ze země, bez použití 

stupaček. Je montovaná ze speciálních Al profilů pomocí prizmatických šroubovaných spojů a 

oplechována Al plechem technologií lepení. Karoserie je řešena tak, že její boční část tvoří úložné 

skříně, opatřené z obou boků vozidla uzavíracími roletkami s průběžnými madly. Další část karoserie 

tvoří zadní prostorná skříň pro čerpací zařízení opatřená nahoru výklopnými dveřmi. Uzavírací roletky 

jsou z hliníkových profilů. Všechny roletky a dveře nástavby mají zámky, které se dají zajišťovat i 

odjišťovat stejným klíčem pro příslušné vozidlo. Střechu karoserie nástavby tvoří ohrazená 

manipulační plošina z hliníkového plechu s neklouzavým povrchem. Horní plošina zároveň slouží pro 

uložení rozměrné požární výbavy. Pro uložení slouží dvě rozměrné Al skříně (podélná a příčná). Na 

plošině vpravo je upevněn žebřík pro výstup na střechu vozidla. 

 

NÁDRŽE 
Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek a je vyrobena ze sklolaminátu.  
Nádrž na vodu má objem 4000l a na pěnu 210litrů. 
V podélné ALU skříni na plošině je instalována dodatečná extra nádržka na pěnidlo o objemu 40l, 
připojená na vestavěný přenosný přiměšovač. 
 

 
ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ 
V zadní skříni karoserie je namontováno požární čerpadlo vyvinuté společností THT, poháněné od 
motoru vozidla. Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě 
kombinovaný provoz. Proti přehřátí je čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím 
ventilem. Čerpadlo je vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. V zadní skříni jsou 
umístěny veškeré prvky k ovládání čerpacího zařízení, které jsou dostupné ze země, bez potřeby 
použití stupačky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Technické údaje čerpadla :  
     
Nízkotlak: 
jmenovitý průtok      2 000 l.min-1 

jmenovitý tlak      1,0 MPa 
jmenovitá sací výška     3 m 
Vysokotlak: 
jmenovitý průtok     250 l.min-1 

při jmenovitém tlaku     4,0 MPa 
 
Počet výtlaků B 4x   
Oboustranná možnost sání z volného zdroje s hrdlem 125mm  
Plnění nádrže je možné pomocí dvou hrdel B opatřených zpětnou klapkou (např. z hydrantů) 

 
PŘIMĚŠOVACÍ  ZAŘÍZENÍ: 

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače propojeného přímo s nádrží na pěnidlo. 
Pěnidlo je přivedeno z přiměšovače do sání vodního čerpadla. Množství přisátého pěnidla 2 – 165 
l.min-1 
Dále je vozidlo osazeno přenosným přiměšovačem, jenž může čerpat pěnidlo přímo z nádrže na 
pěnidlo, z vnějšího zdroje (kanystru) nebo z vestavěné nádrže na 40l, která je umístěna v podélné 
ALU skříni na plošině. 
 
 
ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU 
 

1. Vysokotlaké zařízení prvotního zásahu 

V pravé zadní skříni je namontován průtokový hadicový naviják s hadicí SEMPERFLEX DN 25 v délce 
60 m a s naváděcími rolnami. Volný konec hadice je opatřen pistolovou proudnicí AWG s možností 
regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnice umožňuje použití pěnotvorného nástavce. 
Navíjení hadice se provádí pomocí elektromotoru, nouzově ručně. 
jmenovitý průtok      200 l.min-1 

jmenovitý tlak      4,0 MPa 
dostřik přímým proudem    29 m 
dostřik roztříštěným proudem    15 m 
 

2. Nízkotlaké zařízení prvotního zásahu 

V levé zadní skříni je uložena hadice C52 x 20, která je trvale připojena k výtlačnému hrdlu čerpacího 

zařízení a k proudnici pro hašení vodou i pěnou.  

3. Lafetová proudnice 

Je odnímatelná a v přepravní poloze je upevněna na horní plošině, výrobcem je americká firma 

Stinger. Připojuje se k výtlačnému potrubí pomocí rychloupínacího adaptéru. Monitor je zakončen 

proudnicí “TURBO” MZ 1600, která umožňuje plynulé nastavení od plného k roztříštěnému proudu až 

na úhel 120°. Dostřik cca 60 metrů. Součástí výbavy je i podstavec pro použití lafety mimo plošinu 

vozidla. 



 

 

ASANAČNÍ LIŠTA SE 3 TRYSKAMI 

Pod předním nárazníkem je trvale umístěna asanační lišta se 3 plochoproudými hubicemi, které jsou 

nastavitelné ve 2 rovinách a spojkou C pro příležitostné použití. Asanační lišta je potrubím trvale 

propojena s čerpacím zařízením. Ovládání přívodu vody se provádí z kabiny řidiče.  

 

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  

V prostoru mezi kabinou řidiče a nástavbou v pravé polovině vozidla je umístěn výsuvný osvětlovací 

stožár TVS 01/1500 mm s elektrickým dálkovým ovládáním natáčení a naklápění reflektorů. Ovládací 

panel je umístěn v pravé přední schráně. Výsuv stožáru je pneumatický do výšky 5000mm. 

Osvětlovací hlavice je osazena čtyřmi reflektory o výkonu 500W a je vybavena parkovací polohou. 

 

ELEKTROGENERÁTOR 

Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála HONDA 6500 

vyjímatelně zabudovaná do účelové nástavby CAS a umístěná na teleskopickém výsuvu. 

 

PROSTORY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Vnitřní osvětlení schránek účelové nástavby je pomocí LED světel. Ta se automaticky rozsvítí po 

otevření úložné skříně. Otevření je signalizováno na přístrojovém panelu u řidiče. Police, přihrádky a 

úchytné prvky pro příslušenství jsou provedeny z lehkých kovů a z materiálů s vysokou životností. 

Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve dvou schránkách s víkem, vyrobených z lehkého kovu a 

umístěných na účelové nástavbě. Šest hadic 52x20 je po dvou uloženo v přepravních kazetách na 

hadice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOMPLETNÍ VOZIDLO 

ROZMĚRY 

Délka (bez lanového navijáku)   7 825 mm (8 280 mm s navijákem) 

Šířka       2 550 mm 

Výška      3 000 mm 

Brodivost podvozku       800 mm 

Nájezdový úhel  - přední        32° 

   - zadní        23° 

Statická boční stabilita         30° 

 

HMOTNOSTI 

Provozní hmotnost     12 000 kg 

Celková hmotnost     18 000 kg 

Přípustná celková hmotnost dle výrobce    19 000 kg 

 

JÍZDNÍ PARAMETRY  

Maximální rychlost     120 km·h
-1 

Měrný výkon      17,1 kW·t
-1 

 

 


