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DECON ER
PLOŠINA
NA TELESKOPICKÉM
VÝLOŽNÍKU
K teleskopickému výložníku je
namontována plošina
pro 1-2 pracovníky. Plošinu
lze zvednout, otočit
a naklonit. Ovládací prvky
jsou snadné a namontované
uvnitř klece a na straně
vozidla.

POSTŘIKOVÁ LIŠTA
NA PLOŠINĚ
Tyče s tryskami jsou
namontovány na spodní
straně pohyblivé plošiny,
která je zvednuta nad siluetu
vozidla. Jeho výška a úhel
mohou být za pochodu,
aby se optimalizovala
účinnost vodní clony,
kterou vozidla projíždí.

PRŮJEZDOVÝ
DEKONTAMINAČNÍ RÁM
Statická brána ustavená
zvlášť s tryskami směřujícími
dovnitř na projíždějící
vozidlo. Odolná gumová
záchytná nádrž shromažďuje
znečištěnou vodu, která je
vypouštěna do samostojného
vaku pro efektivní likvidaci.

CIVILNÍ VERZE DEKONTAMINAČNÍHO VOZIDLA DECON
SLOUŽÍCÍHO K DEZINFEKCI A DEKONTAMINACI.

NOVÝ

12M

7M

2,400L

PRODUKT

VÝŠKOVÝ DOSAH

BOČNÍ DOSAH

OBJEM NÁDRŽÍ

Speciální vozidlo DECON je určeno k provádění dekontaminace
vnějších povrchů vojenských vozidel, osob, zbraní, vybavení
a výstroje, včetně velmi rozměrné techniky, terénu, letadel
nebo budov, a to díky vybavení automobilu pracovní plošinou.
DECON ER lze konfigurovat pro službu v civilních záchranných
silách, jako jsou speciální hasičské jednotky a organizace
civilní ochrany, čímž se vylepšují uživatelské možnosti pomocí
nejnovější technologie vysokotlaké sanitace horkou vodou.
K dispozici je téměř jakákoli kapalná směs pro ošetření povrchů
předmětů, protože systém se nespoléhá na žádnou konkrétní
látku.

PARAMETRY SPECIFICKÉ

PARAMETRY

celkový objem nádrží

2 400 l

hmotnost

19 t

nádrž na vodu

1 000 l

rozměry

celková kapacita

2 x 700 l + 1 x 1000 l

výškový dosah plošiny

12 m

Š

2 550 mm

boční dosah plošiny

7m

V

3 150 mm

nosnost plošiny

200 kg

motor

typ

TATRA T3C-928.81, V8

pracovní módy tlakové jednotky

studená za vysokého tlaku

mobilita

max.rychlost - silnice

115 km/h bez omezovače

D

7 820 mm bez plošiny
9 100 mm s plošinou

teplá za nízkého tlaku

90 km/h s omezovačem

horká za vysokého tlaku

max.rychlost - terén

30 km/h

dekontaminace párou

dojezd na zákl. nádrž

1 000 km

tekuté a práškové dekontaminační směsi

brod (bez přípravy/s)

1,2 m / 1,5 m

pomocný zdroj elektřiny

stoupavost

40°

statický příčný náklon

17°

výstupnost

0,5 m

překročivost

0,9 m

C-130J HERCULES

DEKONTAMINAČNÍ RÁM
4m

Dezinfekční brána může být instalována
na jakémkoli vyrovnaném terénu, jedna nebo
v sérii, aby se proces čištění urychlil. Každý vůz
DECON veze jednu dekontaminační bránu
s příslušenstvím.

4m
2m
Zjistěte více na:
decon.excalibur.army
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DEKONTAMINAČNÍ VOZIDLO - DECON ER

12 m

0 ° AŽ 49 °

