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I. 

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS 

A „HY-LF CJ.19.” veszélyelhárító gépjármű egy oltóanyagtartály nélküli 

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.  

A jármű 1+5 fő kezelőszemélyzetet, 6 főre komplett bevetési védőfelszerelés 

garnitúrát (védőruha, csizma, sisak, kesztyű, mászó öv, légzőkészülék, tartalék 

palack), valamint különböző, a mellékletben felsorolt veszélymegelőzéshez és 

felszámoláshoz használható felszereléseket szállít.  

II. 

AZ ALAPGÉPJÁRMŰ PARAMÉTEREI 

 

Az alapgépjármű típusa: CITROËN JUMPER 35 L2 2.0 Blue 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  

ERŐÁTVITEL: 

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

http://www.hyppolitkft.hu/
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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:        MICHLEIN AGILIS  

ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12 V): 

Akkumulátorkapacitás:       95 Ah 

MENETTULAJDONSÁGOK: 

Végsebesség:       130 – 140 km/h 

KÜLSŐ MÉRETEK:  

Tengelytáv:         3450 mm 
Hosszúság:         6218 mm 
Szélesség:         2050 mm 
Első nyomtáv:        1810 mm 
Hátsó nyomtáv:        1790 mm 
Magasság:         2560 mm 
Felépítmény hosszúság:      2970 mm 
Felépítmény szélesség:      2140 mm 
Felépítmény magasság:      1863 mm 
Hátsó túlnyúlás:       1820 mm 
 
Saját tömeg*:        2710 kg 
Teherbírás**:        790 kg 
Össztömeg:         3500 kg 
 
* Menetkész jármű üzemanyaggal, pótkerékkel, szerszámokkal és kiegészítőkkel. 
**Vezetővel együtt 
 
 
A gépjármű részletes műszaki leírását, kezelési és karbantartási utasításait 

valamint feltöltési adatait a jármű gyári gépkönyve tartalmazza. 

http://www.hyppolitkft.hu/
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III. 

A FELÉPÍTMÉNY ÉS A TŰZOLTÓ TECHNIKA KIALAKÍTÁSA 

2. A TŰZOLTÓ TECHNIKA ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREI 

Oltóanyag tartály a felhasználó bázisán található teljes körűen kiépített 

vízhálózat miatt a járművön nincs elhelyezve. 

SZIVATTYÚ (TŰZOLTÓ TECHNIKA)  

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

 Típusa: THT-PH ALFA centrifugál szivattyú. 
 

 
 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK: 

 

Teljesítmény:  789 l/min 6 bar 
1030 l/min 5 bar 
1463 l/min 3 bar 

Motor:   HONDA GX 630 15,5 kW (20,8 LE) / 3600 ford/perc 
Üzemanyag:   95-ös oktánszámú benzin 
Tartály térfogat:  13 liter 
Olaj:     5 W 40 
Önindító:    elektromos, saját 12 V-os akkumulátorára kötve 
Fogyasztás:   5,8 liter/óra 
Száraz tömeg:  84.4 kg 
Teljes tömeg:  99,4 kg 
Hossz:   750 mm 
Szélesség:   560 mm 
Magasság:   665 mm 
Szívócsonk:   A (110) 
Nyomócsonk:  B (75) 
 
 

http://www.hyppolitkft.hu/
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A FELÉPÍTMÉNY 

 

A felépítmény (málhatér) a védelmi feladatok ellátásához szükséges felszereléseket 
valamint az egyéni légzésvédő eszközöket tartalmazza. Fényezett acélszerkezet, 
alumínium lemezborítással. A tetőlemez csúszásgátló felületű bordás alumínium 
lemez. A tető oldalai és hátulja rozsdamentes csőkorláttal védett. 
 
 

 
Acél vázszerkezet, alumínium borítással.  

 
 
 

 
Tetőkorlát oldalt és hátul 
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REDŐNYÖK ÉS HÁTSÓ AJTÓ 

 
A jármű jobb és bal oldalán 2-2 db 1400 mm széles, rúdzárral záródó eloxált 
alumínium redőny zárja le a málhatereket. A redőnyök felnyitásakor a málhaterek 
lámpái automatikusan – de minimális késleltetéssel – felkapcsolódnak, zárást 
követően elalszanak. 
 

 
 
A redőnyök lehúzott helyzetben kulccsal 
zárhatóak. Valamennyi redőny egyetlen kulccsal 
záródik. 
 
A redőnyök nyitott állapotát a legénységi fülkében 
középen a felső visszapillantó magasságában 
kontrollámpa jelzi. Amennyiben indulás előtt, vagy 
közben a lámpa világít, úgy meg kell győződni a 
redőnyök csukott állapotáról! 
 
A redőnyöket rendszeresen tisztán kell tartani és 
időszakonként – használattól függően, de 
minimum negyedévente egy alkalommal – szilikon 
spray-vel be kell fújni! 
 
A felépítmény hátsó málhaterét (szivattyútér) 
felnyíló ajtó zárja, amely szintén kulcsos zárral 
zárható. A felnyílást és a záródást az oldalanként 
elhelyezett gázrugók segítik. 
 
A felnyíló ajtó a felépítményhez ún. gumizsanérral 
kapcsolódik, melyet célszerű a redőnyök 
karbantartásával egyidejűleg szilikonnal befújni. 

http://www.hyppolitkft.hu/
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A MÁLHATEREK KIALAKÍTÁSA 

 
A gépjármű málhaterében a bemálházott felszerelések könnyen elérhető módon 
kerültek elhelyezésre úgy, hogy a ki és behelyezésük egyszerűen végrehajtható. A 
rögzítések többnyire gyorsoldásúak, ipari tépőzárral, csatos hevederrel, rugós 
lírával valamint békazárral biztosítottak.  
 
A málhafelszerelések a lehetőséghez képest a felhasználási célok alapján kerültek 
csoportosításra. 
 

BAL ELSŐ MÁLHATÉR (B1) 

 
A bal első málhatér alsó részén egy nagyteherbírású kihúzótálca található, 
amely mintegy 1200 mm-re nyúlik be a jármű belsejébe. 
 
Betolt és kihúzott állapotában egyaránt reteszelhető, melyet a fogantyú 
közepén elhelyezett sárga nyomógomb benyomásával lehet oldani és 
rögzíteni. A nyomógombot az oldás és rögzítés idejére a tálca külső és belső 
helyzetében egyaránt benyomva kell tartani. 
 
A tálca két oldalán 100%-ban kihúzható nagy teherbírású vezetősín biztosítja 
a lineáris mozgatást. A síneket negyedévente szilikon spray-vel kezelni kell! 
 
A tálcán az alábbi felszerelések vannak elhelyezve: 
 

 3 db légzőkészülék (a tálca külső részén) 
 1-1 db 12 kg-os porral oltó készülék (hátul jobb és baloldalon) 
 2-2 db 6 kg-os porral oltó készülék (középen jobb és baloldalon) 
 2-2 db sugárcső (elöl jobb és baloldalon) 
 8 db különböző méretű műanyag láda felszereléseknek (középen)  
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A málhatér felső hányadában a 
kihúzható tálca fölött van a tartója két 
csatornatömítő gumipárnának valamint 
a füstelszívó ventilátor csövének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAL HÁTSÓ MÁLHATÉR (B2) 

 
A bal hátsó málhatér első felében a padlón kapott elhelyezést 3 db 
légzőkészülék tartalékpalack fekvő tárolókban.  
 

 
 
Közvetlenül fölötte a hordágy, majd két csatornatömítő párna és a TRIPOD 
állvány csőben elhelyezve.  
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A hordágy alatt középen két db rögzített tároló láda található ritkán 
használatos felszerelések számára. 
 
Legfelül egy lapát valamint egy úttisztító kefe. 
 
A málhatér közepén a füstelszívó ventilátor, valamint a hátfalhoz rögzítve egy 
20 literes üzemanyag kanna, egy CO2 oltó, ezek fölött pedig 6 db műanyag 
terelőkúp. 

 

JOBB ELSŐ MÁLHATÉR (J1) 

 
A jobb első málhatérben – 
szimmetrikusan a bal oldali tálcán 
elhelyezett légzőkészülékekkel – alul 3 
db légzőkészülék található, alattuk egy 
földalatti tűzcsapkulccsal és egy 
feszítővassal. 
 
A légzőkészülékek feletti polcon 
található 3 db B és 3 db C dupla 
tömlőtartó 6 db B és 6 db C tömlővel. 
 
Ezek oldalfalán egy kézi fűrész mellette 
egy műanyag tároló láda található 
felszerelések számára. 
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Jobb első málhatér alsó része 

 
 

 
 

         
Jobb első málhatér felső része 
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Jobb hátsó málhatér (J2) 

 
A jobb hátsó málhatérben szintén 3 db 
tartalékpalack kapott helyet.  
 
A keresztben átnyúló hordágy fölött egy 
osztó, két kapocspár kulcs valamint egy 
BC áttéttartó valamint egy szerszámos 
láda kapott helyet, legfelül pedig egy 
lapát. 
 
A málhatér hátulsó felében van 
elhelyezve a gyorsbeavatkozó tömlődob 
25 m tömlővel és pisztoly sugárcsővel. A 
tömlődob kézi visszacsévélésű. A 
kitekerés előtt illetve visszacsévélés után 
a kerekes rögzítő orsót oldani illetve zárni 
kell. 
 
 
 
 
 
 

                                             Gyorsbeavatkozó tömlődob sugárcsővel         

 
A tömlőt mindig tiszta állapotban nyitott vízcsap mellett tekerjük vissza 
egyenletesen elhelyezve a dobon. 
A szivattyú nyomóoldalával egy 1”-os golyóscsap köti össze a 
gyorsbeavatkozó tömlőt. 
 

http://www.hyppolitkft.hu/
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A gyorsbeavatkozó mellett a hátfalhoz rögzítve van egy állványcső 
málházva. 

HÁTSÓ MÁLHATÉR (SZIVATTYÚTÉR) 

 
A szivattyútérben található az önálló HONDA GX 630 motorral meghajtott 
centrifugál szivattyú. (a szivattyú és a meghajtó motor részletes kezelési és 
karbantartási utasítása külön fejezetben) 
 
A szivattyú 110-es „A” szívócsonkja – mivel tartályról történő táplálás nincs – 
nem rendelkezik elzárócsappal. A nyomócsonkról két irányban vehető le 
oltósugár, vagy a nyomócsonkról vagy a gyorsbeavatkozóról 
 
A szivattyú indítása a baloldali kezelőtábláról történik. 
 
Az üzemanyagcsap a motor mögött található. 
 

http://www.hyppolitkft.hu/
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A kipufogó a tetőre van kivezetve, védőburkolattal ellátva. 
 

A gázsugár légtelenítő a padlón van kivezetve. 
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