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I. 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

A „HY-BEVIR OV.17.” tűzoltógépjármű egy könnyűkategóriájú bevetés irányító „BEVIR” 

gépjármű, amely tűzoltóságok feladatainak ellátásához nyújt támogatást. Alkalmas 

nagykiterjedésű tüzek, természeti katasztrófák, ipari balesetek során a bevetésben résztvevő 

erők és eszközök tevékenységének irányításának, koordinálásának technikai hátterét 

biztosítani. A jármű 5 fő kezelőszemélyzetet valamint a bevetések irányításához szükséges 

hírtechnikai, informatikai, eszközöket, illetve gázérzékelő, elemző készülékeket, hő kamerát, 

légzésvédelmi eszközöket szállít.  

II. 

A GÉPJÁRMŰ PARAMÉTEREI 

 

A gépjármű típusa:   OPEL Vivaro-B Van L1H1 
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Motor: 1.6. CDTi 115 Euro 5  

 

Hengerszám, elrendezés:     4, soros  
Hengerűrtartalom:      1598 cm3 
Maximális teljesítmény 3500 ford./percnél:    89 kW (119 Le)  
Maximális forgatónyomaték: 1750 ford./percnél:  300 Nm  
Környezetvédelmi szint:     Euro 6  
 

Erőátvitel: MT-6 

 

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 hűtött 

 

Felfüggesztés: 

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

Elektromos berendezés (12 V): 

Akkumulátorkapacitás:       70 Ah 

Menettulajdonságok: 

Végsebesség:        130 – 140 km/h 

Külső méretek (mm) Furgon Alacsony: 

  

Tengelytáv:         3098 mm 
Maximális hosszúság:       4998 mm 
Maximális szélesség tükörrel:      2283 mm 
Maximális szélesség tűkör nélkül:     1956 mm 
Első nyomtáv:        1615 mm 
Hátsó nyomtáv:        1628 mm 
Maximális magasság (üresen):      1971 mm 
 
 

http://www.hyppolitkft.hu/


HY-BEVIR  OV.17.  Műszaki Leírás 

www.hyppolitkft.hu                             

5 

 
 
 
Oldalsó ajtó 
Szélesség:         1030 mm 
Magasság:         1234 mm 
Raktér: 
Hosszúság:         2023 mm 
Szélesség maximális:        1662 mm 
Szélesség a sárvédő dobok között:     1268 mm 
Magasság:         1387 mm 
Raktérküszöb-magasság (üresen):        552 mm 
 
Saját tömeg*:        1805 kg 
Teherbírás**:          975 kg 
Össztömeg:         2780 kg 
 
* Menetkész jármű üzemanyaggal, pótkerékkel, szerszámokkal és kiegészítőkkel. 
**Vezetővel együtt 
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III. 

A BEVETÉSIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA: 

A legénységi tér kialakítása: 

 

 A bevetés irányítási „BEVIR” gépjármű legénységi tere két részre osztott utastér. 

Az első részben a gépjárművezető + 1 fő (parancsnok), míg a hátsó legénységi 

térben 3 fő számára van kialakítva az utazáshoz biztonsági övvel ellátott ülőhely. 

Első és hátsó legénységi tér. 

 

 A gépjárművezető és a parancsnok egyaránt kezelni tudja a jármű műszerfalán illetve 

a két első ülés között kialakított középkonzolon elhelyezett mobil URH rádiót, a 

megkülönböztető hang és fényjelzés kezelőszerveit, a kézi rádiók, kézi 

lámpák, gázelemzők töltőit valamint az eseményrögzítő kamerát. 
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   URH  mobilrádió és eseményrögzítő kamera                  Gázdetektor, kézirádió és RB lámpatöltő platform 

 

Az elektromos rendszer kialakítása: 

 

 A jármű tetejének első részén egy INTAV SELENE 1300-as POWER LED fényhíd, 

míg a motortérnél a hűtőrácson és a hátfalon 2-2 db Micro LED irányított 

fényű kéklámpa szolgáltatja a megkülönböztető hang és fényjelzést. 
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 A „BEVIR” gépjármű alapvetően három elektromos rendszerrel rendelkezik. Az 

egyik a gépjármű saját elektromos rendszere, melyben a jármű akkumulátoráról a 

saját elektromos fogyasztók, valamint a megkülönböztető hang és fényjelzések 

működnek. 

 

 A másik egy szintén 12 V-os hálózat, amely két db. növelt kapacitású 72 

Ah-s akkumulátort foglal magába a legénységi üléssor alatt. Erről a 

hálózatról működnek a málhatérben elhelyezett elektromos fogyasztók, valamint a 

legénységi fülkében található elektromos berendezések töltői. 

 

!!! FIGYELEM !!! a két növelt kapacitású akkumulátor eltávolítását MINDEN ESETBEN A 

NEGÍTÍV PÓLUSSAL KELL KEZDENI!!! 

 

 

 A harmadik rendszer egy 12/230 V-os inverter beiktatásával szolgáltatott 

220 V-os fogyasztói kör. Ez látja el árammal a málhatérben elhelyezett 6 db 

konnektort, amiről többek között a 3 db Dräger X-ZONE gázérzékelő tölthető.  

Az inverter a jobb hátsó ülés alatt került elhelyezésre a kiegészítő akkumulátorok mellett.            

 Készenléti állapotban a szertárban kiépített startrendszerről a jármű bal oldalára 

szerelt Rett Box (kívánság szerint Schottleitner) csatlakozó tölti valamennyi 

hálózatot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rett Box csatlakozó a gépjármű bal hátsó sárvédőjén. 
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 A 3 db Dräger X-ZONE gázérzékelő két módon is tölthető. A szertárban a Rett 

Box rendszerről, valamint a kiegészítő akkumulátorokról Inverteren keresztül. 

  

 A két külön rendszerhez három-három konektor lett kialakítva a gázérzékelőknél. 

Szertárban állva a Rett Box felirattal ellátott aljakba, míg bevetésnél az Inverter 

felirattal ellátott aljakba kell csatlakoztatni a gázérzékelők töltőjét.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       3 db konnektor a Rett Box csatlakozáshoz és 3 db az Inverter használathoz 

 

A legénységi térben elhelyezett „fogyasztók”: 

 

 1 db beépített (mobil) URH rádió beszédváltóval. (Motorola). 

 2 db Motorola kézi URH rádió (Ex kivitelű rádiók), töltőtalppal - középkonzolon 

 2 db kézilámpa, tartóval 

 3 db gázkoncentráció mérőműszer, töltőtalppal - középkonzolon 

 1 db EDR kárhely rádió + akkumulátor. 

 Dräger UCF9000 típusú hőkamera. 

 1 db fedélzeti kamera, ami járó motornál felvételt készít.  
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A málhatérben elhelyezett elektromos „fogyasztók” és töltők: 

 

 1 db 12 V-os csatlakozó a WAECO hűtődobozhoz (málhatér felső kihúzható 

tálca). 

 

 1-1 db 12 V-os töltőcsatlakozó előkészítés Dräger MERLIN rádióerősítő 

töltéséhez. 

 

 3 db. Dräger X-ZONE gázelemző (220 V. a málhatér felső kihúzható tálcájának 

jobb oldalán). 

 

 

Felső málhatálca 
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Elektromos hálózatok kapcsolási rajzai 
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A málhatér kialakítása: 

 

 A gépjármű málhaterében a mellékletben felsorolt felszerelések könnyen elérhető 
módon kerültek elhelyezésre úgy, hogy a ki és berakodás egyszerűen végrehajtható. 
A rögzítések gyorsoldásúak.  
 

 A málhafelszerelések a felhasználási célok alapján kerültek csoportosításra. Ennek 
megfelelően a málhafelszerelések a málhatérben két a rakodótér teljes terjedelmét 
kitöltő alapterületű kihúzható tálcán vannak rögzítve. 

 

 
 

Alsó málhatálca 

 Az alsó kihúzható tálcán kapott helyet két darab fiókos irattároló, melyben kisebb 
felszerelési tárgyak is elhelyezhetők. Mindkét fiókos szekrényben a fiókok 
reteszelhetőek. A szekrények tetején egy munkalap került elhelyezésre, amely segíti a 
bevetést irányító személyzet munkáját. 
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 A fiókos szekrények mögött kapott helyet 3 db tároló doboz. (mászó öv, kötél stb. 
tárolására) 
 

 Az alsó kihúzható tálca belső traktusában található 2 db 12 kg-os ABC porral oltó kézi 
tűzoltó készülék valamint 2 db 5 kg-os szén-dioxiddal oltó kézi tűzoltó készülék. 

       
 

 A málhatér felső kihúzható tálcáján kapott helyet a hátsó felnyíló ajtó felől 2 db 
Dräger sűrített levegős légzőkészülék oly módon, hogy a bevetés irányítást 
végző személyzet könnyedén felvehesse azokat. 

 

 A légzőkészülékek mögötti tálcán található 3 db X-ZONE gázérzékelő, 1 db WAECO 
hűtőláda, egy szerszámosláda, valamint tároló hely a pozicionáló zászlók részére. 

       
 

 A kihúzható tálcák mellett, a kerékjárati dobok mögött került elhelyezésre a jobb és a 
baloldalon 1-1 db Dräger Merlin rádióerősítő töltő előkészítés. 
 
 

 A tálcán elhelyezett valamennyi elektromos működtetésű egység töltése, 
spirálkábelen keresztül készenléti állapotban is biztosított. 
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A legénységi térben elhelyezett felszerelések: 

 

 

 1 db beépített (mobil) URH rádió beszédváltóval. (Motorola). 

 2 db Motorola kézi URH rádió (Ex kivitelű rádiók), töltőtalppal. 

 3 db kézilámpa, tartóval 

 3 db gázkoncentráció mérőműszer, töltőtalppal. 

 1 db EDR kárhely rádió + akkumulátor. 

 1 db „C” típusú mentődoboz. 

 1 klt. tartalékizzó (járműhöz). 

 1 db biztonsági övvágó. 

 Kulcsdoboz. (szélesség: 20cm, magasság: 30 cm, hosszúság: 30 cm)  

 Dräger UCF9000 típusú hőkamera. 

 1 db fedélzeti kamera, ami járó motornál) felvételt készít.  

 1 db tablet (10”) tartója 

 
 

A raktérben (málhatérben) elhelyezett felszerelések: 

 

 2 db izolációs komplett sűrített levegős légzésvédő, 6,8 literes kompozit palackkal. 

 2 db 6,8 literes kompozit palack (tartalék) 

 1 pár gumicsizma. 

 1 pár gumikesztyű. 

 1 pár 30 KV-os védőkesztyű. 

 1 db mentőálarc. 

 3 db Dräger X-zone 

 1 tekercs kordonszalag. 

 2 db mászó öv. 

 2 db GLORIA 12 kg-os ABC porral oltó 

 2 db GLORIA 5 kg-os szén-dioxiddal oltó. 

 1 készlet VETTER léktömítő paszta. 

 1 db WAECO típusú autós hűtő. 

 1 db szerszámkészlet (villáskulcsok, csavarhúzók) 

 6 db összecsukható, villogó terelőkúp.  

 1 db min. 100 cm hosszú, 25 cm széles és 15 cm magas tároló 
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