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VÝBORNÁ MOBILITA
Konfigurace 4x4 na unikátním
tatrováckém podvozku nabízí
výborné výkony v terénu
i dobrou manévrovatelnost
v městských oblastech.

EFEKTIVITA
Vysoká kapacita nádrží
na vodu, výkonná
dekontaminační jednotka,
plovoucí čerpadlo pro rychlé
taktické použití.

PRACOVNÍ PLOŠINA
Umožňuje vysoký dosah
a násobí možnosti použití
vozidla.

ŠIROKÉ DEKONTAMINAČNÍ
MOŽNOSTI
Dekontaminace ruční pistolí,
strojně stacionárně,
a nebo za pohybu za pomoci
přední rozstřikovací lišty rychlá dekontaminace cest,
letišť a prostoru rozvinutí
dekontaminačního pracoviště.
Možnost dekontaminace
osob, hašení požáru
a likvidace průmyslové
a ekologické havárie.

VARIABILITA
Možnost vybavení
pancéřovanou kabinou, další
nápravou, či přizpůsobit
vybavení nástavby
dle preferencí zákazníka.

Dekontaminační automobil TMVA DECON-17 EX je určen
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
UNIVERZÁLNÍ DEKONTAMINAČNÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMOBIL
S PRAKTICKOU PRACOVNÍ PLOŠINOU S VYSOKÝM DOSAHEM.

NOVÝ

1+2

PRODUKT

OSÁDKA

115KM/H
TATRA

Vozidlo je schopno operatovat samostatně, a nebo se zapojit
do vytváření dekontaminačních linek. Umožňuje dekontaminaci
ruční i strojní za pomoci otočné rozstřikové lišty na plošině
nebo rozstřikového rámu. Jedná se vysoce mobilní prostředek
na moderním vojenském podvozku TATRA o znaku náprav 4x4.
Volitelně je možné využít i konfiguraci 6x6, která umožňuje
například vyšší kapacitu nádrží, větší výkon nebo dosah
plošiny. Dle preference zákazníka může být vozidlo vybaveno
například pancéřovanou kabinou.

PARAMETRY SPECIFICKÉ

PARAMETRY

celkový objem nádrží

2 400 l

hmotnost

19 t

jednotlivé nádrže

2 x 700 l + 1 x 1 000 l

rozměry

výškový dosah plošiny

12 m

boční dosah plošiny

7m

Š

2 550 mm

nosnost plošiny

200 kg

V

3 150 mm

pracovní módy tlakové jednotky

studená za vysokého tlaku

typ

TATRA T3C-928.81, V8

výkon

270 kW při 1 800 ot./min.

max. rychlost - silnice

115 km/h (bez omezovače)

D

7 820 mm (bez plošiny)
9 100 mm (s plošinou)

motor

teplá za nízkého tlaku
horká za vysokého tlaku

mobilita

dekontaminace párou

90 km/h (s omezovačem)

tekuté a práškové dekontaminační směsi

max. rychlost - terén

30 km/h

pomocný zdroj elektřiny

dojezd na zákl. nádrž

až 1 000 km

brod (bez přípravy/s)

1,2 m / 1,5 m

stoupavost

40 °

statický příčný náklon

17 °

výstupnost

0,5 m

překročivost

0,9 m

0

12 m

°

AŽ

49

°

4m

7m

DEKONTAMINAČNÍ RÁM

2m

Rám pro průběžnou dekontaminaci menších vozidel
a dodávek je součástí výbavy vozidla DECON.
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DEKONTAMINAČNÍ AUTOMOBIL - DECON

4m

C-130J HERCULES

