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1.

Tyto technické podmínky platí pro pořízení požárního kontejnerového nosiče
hmotnostní třídy S, na podvozku kategorie 1 nebo kategorie 2.

2.

Požární kontejnerový nosič (dále jen „PKN“) splňuje technické podmínky stanovené
a) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
b) všeobecnými technickými podmínkami pro zásahové požární automobily
TP-STS/01-2007 ze dne 11. 1. 2007,
c) technickou normou DIN 30 722,
d) a dále uvedené technické podmínky.

3.

Kabina osádky PKN
a) je vybavena sedadly nejméně pro dvě osoby a vybavenými bezpečnostními pásy,
b) je vybavena digitální radiostanicí a střešní anténou,
c) umožňuje dodatečnou montáž dvou dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice.

4.

PKN je vybaven
a) měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 14 A,
b) vnějšími zpětnými zrcátky, která jsou elektricky ovládaná a vyhřívaná,
c) schránkou pro uložení příslušenství podvozkové části,
d) osvětlením prostoru pro skládání nebo nakládání požárního kontejneru,
e) lapači nečistot na obou nápravách,
f) systémem řízení trakce ASR, ABS a retardérem.

5.

PKN určený pro použití požárních kontejnerů
a) pro převoz nebezpečných látek je konstruován tak, aby odpovídal Evropské
dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
b) různých délek je vybaven posuvně uloženým zadním nárazníkem,
c) závislých na energetickém zdroji PKN je vybaven příslušným připojovacím
prvkem v blízkosti místa nástupu řidiče do kabiny osádky, pokud připojovací
prvek není konstruován pro samočinné napojení a vypojení.

6.
PKN je vybaven následujícím požárním příslušenstvím
Název položky požárního příslušenství

Počet Jednotka

Lékárnička velikost II

1

ks

Přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B

1

ks

Reflexní vesta červená s nápisem „Hasiči

2

ks

Ruční svítilna

2

ks

Rukavice chirurgické

12

ks

Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy

1

ks
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Příloha č. 1 k TP-STS/08-2007
Doporučené základní parametry PKN
a) s teleskopickým kontejnerovým mechanizmem pro kontejnerový automobil
s celkovou hmotností kontejnerového automobilu 18.000 až 26.000 kg
Zvedací a Min./max. délka Sklápěcí Výška
Délka uložení Poznámka
sklápěcí kontejneru (mm) úhel (o)
oka (mm) (mm)
výkon (t)
14

4.400/4.500

57

1.570

3787

4.500/5.900

48

1.570

4.187 až 5.200

b) s teleskopickým kontejnerový mechanizmem pro kontejnerový automobil s
celkovou hmotností kontejnerového automobilu 26.000 až 32.000 kg
Zvedací a Min./max. délka Sklápěcí Výška
Délka uložení Poznámka
o
sklápěcí kontejneru (mm) úhel ( )
oka (mm) (mm)
výkon (t)
20

5.900/6.900

42

1.570

2

5.396 až 5.596

