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I. 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

A „HY-UHPS RESCUE FT.18.” tűzoltó gépjármű könnyűkategóriájú oltó és mentő 

gépjármű, 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 maximum 3 fő kezelőszemélyzetet valamint 5 főre komplett 

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

légzőkészülék, tartalék kompozit palack) szállít.  

II. 

A GÉPJÁRMŰ PARAMÉTEREI 

 

A gépjármű típusa:     FORD TRANSIT L2H2 4X4 

 
 

Motor:  

Hengerszám, elrendezés:     4, soros  
Hengerűrtartalom:      2198  
Környezetvédelmi szint:     Euro 6  
 

Erőátvitel: 

Meghajtás:        összkerék  
Tengelykapcsoló:       egytárcsás, hidraulikus 
Sebességfokozatok száma:     5 + hátramenet  

http://www.hyppolitkft.hu/


HY-RESCUE UHPS FT.18. Tűzoltógépjármű Műszaki Leírás 

www.hyppolitkft.hu                             

4 

 

Kormányzás: 

Kormánymű:   fogasléces szervokormány  
 

Fékrendszer - T (tárcsa): 

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

Felfüggesztés: 

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

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: 
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. 
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A TŰZOLTÓTECHNIKA KIALAKÍTÁSA: 

ROSENBAUER UHPS – ULTRA MAGASNYOMÁSÚ TŰZOLTÁSTECHNIKAI RENDSZER  

 
 

1 – TARTÁLY, 2 – GYORSBEAVATKOZÓ DOB, 3 – PISZTOLY SUGÁRCSŐ, 4 – 
KIHÚZÓTÁLCA, 5 - UHPS EGYSÉG, 6 – HABANYAG KANNA 

 
 

 
 
A C méretű Storz csonk a tartály töltéséhez kivivezetésre került a bal oldali málhatérben az 
ajtó vonaláig, hogy könnyű feltöltési lehetőséget biztosítson a felhasználó részére. A túlfolyó 
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gyári Rosenbauer szintig engedi a tartály töltését, majd a gépjármű padló lemezén kivezetve 
a többlet víz mennyiség kiömlik a szabadba.  
 
 

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

 A víztartály térfogata 200 liter. A tartály anyaga ellenáll a szintetikus habképző 
anyag-víz keverék oldatnak. 

 
 A tartály műnyagból készült, amely a két tengely között helyezkedik el. 

  
 A töltés és ürítés során kialakuló nyomáskülönbség kiegyenlítésére a tartály a 

túlfolyóval rendelkezik.  
 

 A tartály feltöltése tűzcsapról történik. A szivattyú külső vízforrásról (pl. tűzcsapról) 
történő táplálását is biztosító „C” méretű szívócsonkon keresztül a feltöltéshez az 
„C” csonk mögött elhelyezett gömbcsapot nyitott állapotba kell helyezni. 

 
 A tartályban lévő folyadék szintje, a szivattyú egység oldalán elhelyezett vizuális 

szintjelzővel ellenőrizhető. 
 

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

  
 A tartályban lévő vízhez a kihúzó egységen gyárilag elhelyezett sárga kannában lévő 

habképző anyag hozzáadásával lehetséges a habbal történő oltás. 
 

 A tűzoltási egységhez egy 60 méteres alaktartó és nagy nyomást bíró tömlővel 
szerelt gyorsbeavatkozó egység van csatlakoztatva és egy pisztoly sugárcsővel 
végezhető az elsődleges oltás.  

 

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

 Az UHPS kezelési útmutatóját és karbantartási feladatit lásd a mellékelt gyári 
Rosenbauer leírásban.  
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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 a tömlők gyorsan kivehetőek legyenek és a dupla fakknak 
köszönhetően helytakarékosan kerültek elhelyezésre.  

 
 A málhafelszerelések a felhasználási célok alapján kerültek csoportosításra. Ennek 

megfelelően a gyors beavatkozást elősegítendő, az UHPS oldalán kerültek 
elhelyezésre a B és C tömlőtartó fakkok, valamint a kapocspár kulcs tartók és a föld 
alatti tűzcsap kulcs.  
 

 Az UHPS kihúzótálcán történő elhelyezése még praktikusabbá és kényelmesebbé 
teszi a rendszer használatát, amelyet a gépjármű sofőrje azonnal tud használni a 
bal oldali tolóajtó kinyitásával.  

 
 A gépjármű jobb első málhaterében található az 5 fős beavatkozó személy 

részére 5 db légzőkészülék tartó, 3 db védősisak, egy bontóbalta,  egy 
összecsukható létra és a frisslevegős készülék.  
 

 
 

Jobb oldali alsó málhatér 
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Jobb oldali felső málhatér 
 

 

 
 

Bal oldali tűzoltástechnikai tér: UHPS kihúzótálcán a gyorsbeavatkozóval és a tömlőtartó 

fakkokkal: b és c méretű tömlőknek 
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 A gépjármű bal első málhaterében a kihúzótálcán elhelyezett UHPS egység feletti 

részen 4 dupla tömlőtartó fakk került elhelyezésre B nyomótömlőknek és 3 dupla 
fakk a C nyomótömlőknek.  

 
 A málhatér (rakodótér, szivattyútér) belső világítását ajtónyitásra kapcsolódó 

késleltetett kioltású beltéri lámpák biztosítják. 
 

A málhatérben elhelyezett felszerelések: 

 

Málha eszköz Menny. 

Egyetemes kapocspárkulcs  5 

Nyomótömlő B-20-K 5 

Nyomótömlő C-20-K 6 

Osztó B-CBC 2 

Föld alatti tcs. kulcs 1 

Kombinált sugárcső 4 

Vízpajzs 4 

Áttét A-B 2 

Áttét B-C 8 

Tömlőhíd 2B-2C (gumi-műanyag) 4 

6 kg-os ABC porral oltó készülék 2 

Mentőkötél 30 méteres  2 

Felitató anyag készlet (200 lap) 1 

Bontóbalta 1 

Tömítőpaszta 8 

Zuhanásgátló szett 2 

TRIPOD (3 lábú állvány) 1 

Min 4 méteres teleszkópos létra 1 
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Kordonszalag tekercs 100 m 2 

Lapát 2 

Szikracsapó 2 

Kapacs 2 

Bevetési védőkabát + nadrág 4 

Bevetési csizma /pár/ 4 

Tűzoltó védősisak  4 

Tűzoltó védőkesztyű /pár/ 4 

Sűrítettlevegős légzőkészülék kpl. 2 

Tüdőautomata 2 

Légzőkészülék álarc 2 

Mentőálarc 2 

Frisslevegős készülék 1 

Kompozit palack tartalék 2 
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B (piros) és C (lila) dupla tömlőtároló fakkok 
 

 
 

UHPS tűzoltástechnikai egység kihúzótálcán 
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A tartály feltöltéséhez C csonk került kivezetésre. 

 

A tartály túlfolyója a gépjármű padlóján keresztül engedi a többlet vizet a szabadba.   
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HÁTSÓ MÁLHATÉR KIALAKÍTÁS: 

 

A hátsó részben 3 kihúzótálcán kerültek elhelyezésre a málhafelszerelések. Az alsó 1 nagy 

egybefüggő, nagy teherbírású sínrendszeren lévő platformon helyezkednek el a nehezebb 

osztók, vízpajzsok, ágyúk és egyéb nehézebb felszerelések.  
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Az alsó kihúzótálca egy kezes, gombnyomásos nyitás-zárás megoldással működtethető. 
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A hátsó rész felső felében 2 normál teherbírású sínrendszeren guruló kihúzó platform került 

elhelyezésre, amiken a fixen rögzített ládákba bármilyen felszerelés elhelyezhető.  

Az itteni kihúzótálcákon van hely sugárcsöveknek, pót légzőpalackoknak és fixen rögzítve 

egy nagy elsősegély ládának.  

A két kihúzó egység között egy háromlábú, mentős csörlős tripod kapott helyet.   

A gépjármű rakterének plafonjáról lelógatva vannak rögzítve az olyan nyeles 

kéziszerszámok, mint a szikracsapó, kapacs, lapát.  

http://www.hyppolitkft.hu/
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A bal oldali felső kihúzótálcához jobb oldalról könnyen hozzá lehet férni. A 4x4-es gépjármű 

gyári fellépőjéről könnyen elérhető minden felszerelés, ami az ezen a tálcán elhelyezett 

málhaládákba került.  

 

A jobb oldali tálca működési elve hasonló a bal oldaliéhoz.  

http://www.hyppolitkft.hu/
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A nyeles kéziszerszámok elhelyezési módja a gépjármű plafonjáról lelógatva.  
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