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I. 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

A „HY-600 CJ.17.” tűzoltó gépjármű könnyűkategóriájú oltógépjármű, amely 

elsősorban létesítményi tűzoltóságok feladatainak ellátásához nyújt támogatást. 

Alkalmas nagyméretű ipari csarnokokban, szabadtéri ipari területeken, tűzveszélyes 

folyadékokat feldolgozó illetve felhasználó technológiák környezetében keletkező 

tüzek kezdeti stádiumban történő megfékezésére. Oltóanyagkészletének valamit a 

beépített oltórendszerének köszönhetően mind vízzel, mind habbal történő oltásra 

igénybe vehető. A jármű 3 fő kezelőszemélyzetet valamint 4 főre komplett bevetési 

védőfelszerelés garnitúrát (védőruha, csizma, sisak, kesztyű, mászó öv, 

légzőkészülék, tartalék kompozit palack) szállít.  

II. 

A GÉPJÁRMŰ PARAMÉTEREI 

 

A gépjármű típusa:   CITROËN JUMPER 35 L2H1 2.0 HDI 

130 E6 

 

 

Motor:  

Hengerszám, elrendezés:     4, soros  
Hengerűrtartalom:      2198  
Kompresszió viszony:       17,5:1  
Maximális teljesítmény 2900 ford./percnél:    74 kW (100 Le)  
Maximális forgatónyomaték: 1500 ford./percnél:  250 Nm (25,5 kgm)  
Környezetvédelmi szint:     Euro 6  

http://www.hyppolitkft.hu/


HY-600 CJ.17. Tűzoltógépjármű Műszaki Leírás 

www.hyppolitkft.hu                             

4 

 

Erőátvitel: 

Meghajtás:        első kerék  
Tengelykapcsoló:       egytárcsás, hidraulikus 
Sebességfokozatok száma:     5 + hátramenet  
 

Kormányzás: 

Kormánymű:   fogasléces szervokormány  
 

Fékrendszer - T (tárcsa): 

Típus:   Kétkörös, első és hátsó tárcsafék, ABS és elektronikus 
fékerőelosztó 

Első tárcsa Ø (mm) T 280 hűtött Hátsó tárcsa Ø (mm) T 280  
 

Felfüggesztés: 

Első:   Mc Pherson típusú független kerékfelfüggesztés,  
Hátsó:    Merev csőtengely és hosszanti parabolikus laprugók, 
rugóerősítéssel 
  

Kerekek: 

Gumiabroncs:     215/70 R 15 C (225/70 R 15 C opcionális)  
 

Elektromos berendezés (12 V): 

Akkumulátorkapacitás:        95 Ah 

Menettulajdonságok: 

Végsebesség:         130 – 140 

km/h 

Külső méretek (mm) Furgon Alacsony:  

Tengelytáv:          3450 mm 
Maximális hosszúság:        5413 mm 
Maximális szélesség:         2050 mm 
Első nyomtáv:         1810 mm 
Hátsó nyomtáv:         1790 mm 
Maximális magasság (üresen):       2254 mm 
Első túlnyúlás:           948 mm 
Hátsó túlnyúlás:         1015 mm 
Hátsó ajtó: 
Szélesség:          1561 mm 
Magasság:          1520 mm 
Oldalsó ajtó  
Szélesség:          1250 mm 
Magasság:          1485 mm 
Raktér: 
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Hosszúság:          3120 mm 
Szélesség:          1870 mm 
Magasság:          1662 mm 
Raktérküszöb-magasság (üresen):         540 mm 
 
Saját tömeg*:         1850 kg 
Teherbírás**:         1650 kg 
Össztömeg:          3500 kg 
 
* Menetkész jármű üzemanyaggal, pótkerékkel, szerszámokkal és kiegészítőkkel. 
**Vezetővel együtt 
 

III. 

A TŰZOLTÓTECHNIKA KIALAKÍTÁSA: 

Oltóanyag tartály (hegesztett polipropilén „PP” lemezből készül) 

 
 

 Az oltóanyagtartály elhelyezése, valamint térfogata a gépjármű megengedett 
terhelése szerint került meghatározásra. 
 

 A víztartály tartálytérfogata ~ 600 liter. A tartály anyaga ellenáll a szintetikus 
habképző anyag-víz keverék oldatnak is. 

 
 A tartály 8 mm-es polipropilén műanyag lapokból készült, amely a hátsó 

tengely fölött helyezkedik el, részben a kerékdobok közé helyezve. 
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 A tartályon belül hullámtörő lemezek kerültek kialakításra. 
 

 A töltés és ürítés során kialakuló nyomáskülönbség kiegyenlítésére 
nyomáskiegyenlítő szelepekkel (levegőztetővel illetve túlfolyóval) rendelkezik. 

 
 A tartály feltöltése tűzcsapról egy „B” csonkon keresztül történik.  

 
 A tartályban lévő folyadék szintje, a tartály szivattyútéri oldalán elhelyezett 

vizuális szintjelzővel ellenőrizhető. 
 

 A tartály a jármű jobb oldali tolóajtajánál rendelkezik egy ürítő csonkkal a téli 
időszakban való ürítések érdekében. 
 

 A tartály túlfolyója golyóscsappal van ellátva. A tartály töltése alatt a 
golyóscsapokat nyitott állapotban kell tartani, majd a töltés befejezésével 
elzárni. Így megakadályozható a menet közbeni oltóanyagvesztés. 
 

 A tartály habanyaggal történő feltöltését – igény esetén - a tartályfedélen 
elhelyezett golyóscsapos töltőnyílás szolgálja, melynek nyitásával tölcséren 
keresztül betölthető a habképző anyag. Töltést követően a csapot el kell zárni! 

 

 
FIGYELEM: téli időszakban, 0 fok alatti hőmérsékleten huzamosabb idejű (2-3 órát 
meghaladó) szabadtéri tárolás esetén a tartályban tárolt oltóvizet le kell ereszteni! 
 

Szivattyú (tűzoltó technika)  

 A szivattyú önálló belsőégésű motorral (alapjárműtől független) meghajtott 
egység. 
 

 Típusa: Rosenbauer Otter PFPN 5-600 centrifugál szivattyú. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Specifikáció: 

 
Típus:   Kombinált 
 
Motor:  Briggs&Stratton V2 hengeres, négyütemű benzinmotor, 13 kW  

teljesítménnyel 
Üzemanyag:   benzin 
Olaj:    5 W 40 

Önindító:   elektromos, közvetlen a gépjármű akkumulátorára kötve 
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Kapcsoló panel:  áramtalanítókapcsoló, indító kulcs, olajvisszajelző lámpa, 
manovákuum  
mérő és nyomásmérő 

 

Szivattyú-Motor javasolt karbantartási időintervallumok (pontosabb adatokat 

lásd a szivattyú kezelési leírásában): 

 
1. Olaj szint ellenőrzés:      8 üzemóránként 
2. Légszűrő ellenőrzés és tisztítás:   25 üzemóránként 
3. Olajcsere:      50 üzemóránként 
4. Olajszűrő csere:     100 üzemóránként 
5. Hűtőlamellák/bordák tisztítása:   100 üzemóránként 
6. Akkumulátor ellenőrzés, töltés:   8 üzemóránként v. 2 

havonta 
 

Szivattyú méretek (kerettel együtt teljes felszereléssel): 

 
1. Hosszúság:     51 cm 
2. Szélesség:     56 cm 
3. Magasság:    63 cm 
4. Száraz Súly:    58 kg 
5. Összsúly:    66 kg 

 

Szivattyú teljesítmény: 

3 m-es szívómélységnél: 

500 l/perc      6 bar 
800 l/perc      5 bar 
1.000 l/perc   4  bar 
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 A centrifugál szivattyú szívócsonkja tartálynyitó gömbcsapon keresztül 

közvetlen összeköttetésben áll az oltóanyagtartállyal. 
 

 Az alaphelyzetben hab-víz keveréket tartalmazó tartály golyóscsapon keresztül 
kapcsolódik a szivattyú szívócsonkjához. A szívócsonk szintén egy 
golyóscsapon és egy „B” csonkon keresztül külső vízforrásról vízzel oltásra is 
alkalmas.  

 
 A szivattyú nyomócsonkja alaphelyzetben a tartályról történő oltásra 

illetve vízzel vagy habbal oltásra előszerelt állapotban van. A beépített 
habbekeverőn állítható, hogy keverjen-e a rendszer habot az oltóvízhez vagy 
sem.  

  
 Külső táplálás valamint habbal történő oltás esetén a habbekeverőn kell 

beállítani a kívánt keverési arányt.  
 

 A tartály töltésére ugyan az a töltőcsonk szolgál, melyen keresztül a szivattyú 
külső víztáplálásos üzem alatt is működik. Ilyenkor a töltőcsonkon lévő 
gömbcsapot nyitott állapotban kell helyezni, valamint az autó jobb oldali 
tolóajtajánál lévő tartály túlfolyón lévő gömbcsapot is nyitott állapotban kell 
helyezni, hogy ne keletkezhessen túlnyomás a tartályban.  

 
 A szivattyú nyomócsonkja kapcsolatban van egy 30 méter hosszú alaktartó 

tömlővel szerelt gyorsbeavatkozó tömlődobbal, amelyre sugárcső van 
szerelve.  

 
 

http://www.hyppolitkft.hu/


HY-600 CJ.17. Tűzoltógépjármű Műszaki Leírás 

www.hyppolitkft.hu                             

9 

TŰZOLTÁSI RENDSZER ELEMEINEK KAPCSOLÁSI ÁBRÁJA 

 

 

    
 

 
 A gépjármű 1 db AWG S2/M2 hab-sugárcső segítségével képes habbal 

történő beavatkozásra. 
 

 B tömlő szerelésre a szivattyú nyomócsonkján elhelyezett habbekeverő után 
van lehetőség egy B Storz kapcson keresztül.  

 
 A tűzoltó technikai rendszer részét képezi a jármű jobb első málhaterében 

elhelyezett ACRON APOLLO Plus telepíthető hab-víz ágyú, melynek  
bázishálózati táplálására 4 db – szintén a járművel szállított „A” méretű 
gumírozott nyomótömlő szolgál. 
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A málhatér kialakítása: 

 

 A gépjármű málhaterében a mellékletben felsorolt felszerelések könnyen 
elérhető módon kerültek elhelyezésre úgy, hogy a ki és behelyezésük 
egyszerűen végrehajtható. A rögzítések gyorsoldásúak, ipari tépőzárral, csatos 
hevederrel, rugós lírával valamint békazárral biztosítottak. A tömlőtároló 
rekeszek méreténél figyelembe van véve, hogy az „A” tömlő esetében a külső 
gumiborítású tömlő is elhelyezhető legyen bennük. 

 
 A málhafelszerelések a felhasználási célok alapján kerültek csoportosításra. 

Ennek megfelelően a gyors beavatkozást elősegítendő, a szivattyútérben 
kerültek elhelyezésre a vízzel illetve habbal oltáshoz szükséges nyomóoldali 
felszerelések, az áttétek, tűzcsapkulcsok, osztó, „B” és „C” tömlők, vízpajzs, 
mentőkötél, sugárcsövek, 2 db 12 kg-os porral oltó készülék az AWG S2/M2 
hab-sugárcső valamint 2 db 30 literes habképző anyag kanna. 

 
 A gépjármű bal első málhaterében található 4 db „A” méretű 

gumírozott tápláló tömlő, valamint a 4 fős beavatkozó személy részére 4 
db légzőkészülék tartó, és hozzájuk tartozó tartalék kompozit palacktartók. 
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Bal oldali málhatér 
 

 A gépjármű jobb első málhatere belépős kialakítású, így rakodótérként 
kihasználható a tartály fölötti terület is. Ebben a málhatérben került 
elhelyezésre 1 db zárható, fedeles tároló ládában, illetve 4 db műanyag tároló 
ládában a 4 fős beavatkozó személyzet egyéni védőfelszerelése. (védőruha, 
csizma, sisak, kesztyű, mászó öv), valamint egyéb felszerelések: terelőkúpok, 
tömlőhidak, szerszámosláda, dugólétra valamint az ACRON APOLLO Plus 
telepíthető hab-víz ágyú. 
 

                            
 

Jobb oldali málhatér 
 

 
 A málhatér (rakodótér, szivattyútér) belső világítását ajtónyitásra kapcsolódó 

késleltetett kioltású beltéri lámpák biztosítják. 
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A vezetőfülkében illetve a málhatérben elhelyezett felszerelések: 

 

Vezetőfülkében: 

 

 1 db gépjármű szerszámkészlet, 

 1 db Motorola (URH Ex kivitel) kárhelyrádió 

+ töltő, 

 1 db kézi lámpa (Ex kivitelű)  

 
 

 

 

 

Raktérben (málhatérben): 

 

 4 db komplett légzőkészülék, 6,8 literes kompozit palackkal, 
 4 db tartalék levegőpalack (6,8 literes kompozit), 

 
 2 db 30 literes habanyag kanna,  
 1 db ACRON APOLLÓ Plus telepíthető hab-víz ágyú, 
 1 db AWG S2/M2 habsugárcső, 
 1 db 200 l/p injektoros habbekeverő, 
 2 db 12 kg-os porral oltó készülék, 

 
 4 db bevetési ruha (kabát, nadrág), sisak, kesztyű, kámzsa, csizma, 

 
 4 db „A” gumírozott nyomótömlő 
 8 db „B” nyomótömlő,  

 5 db „C” nyomótömlő, 
 2 db vízsugárcső, 
 1 db „A-BB” gyűjtő 
 1 db „B-CBC” osztó, 
 2 db vízpajzs, 

 
 1 db 30 méteres mentőkötél, 
 2 db mászó öv, 

 
 2 db tűzcsapkulcs, 
 4 db egyetemes kapocspárkulcs, 
 2 db „A-B” áttéti darab, 
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 4 db „B-C” áttéti darab, 

 2 db „E-C” áttéti darab, 
 

 4 pár olajálló gumikesztyű, 
 1 db mentőálarc, 

 
 1 db „C” tömlőfoltbilincs, 
 1 db „B” tömlőfoltbilincs, 
 1 db tömlőhíd  
 1 db biztonságiöv vágó, 

 
 1 db bontóbalta, 
 1 db feszítővas, 
 1 db csapszegvágó, 
 1 db 5 méteres vontatókötél, 
 1 db szerszámosláda, 

 1 db kézi lombfűrész, 
 6 db terelőkúp, 
 2 db aknafedél kampó, 
 2 db lapát, 

 
 1 db ERGON típusú lapát hordágy, 
 1 db egyedi méretű tárolóláda  
 1 db STIHL 211-es benzinmotoros láncfűrész  
 1 db 5 literes üzemanyagkanna  

 
 

 
 

Szerelvénytartók a hátsó ajtón 
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Hordágytartó 
 

 
 

B (piros) és C (lila) tömlőtároló rekeszek 
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Láncfűrész és egyéb eszközök elhelyezése 
 

 
 

Tartály fedél nyomáskiegyenlítő visszacsapó szelepekkel. 
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