
Prívesný vuz
pro prenosnou motoro-

vou stríkacku PS-8.

ty

Výroba jest usmernena a racionelne
provádena pod kontrolou pfejirnáni
Uždého vyrobeného stroje. Hasicský
promysl v CSR tím dokázal nej:veUi
pochopeni pro zákazníky" odstranil
konkurenooí boj, který mnohdy-pti-
pouštel nesolidnost 'ft výprave strojd,
spolecne pak s Hasicskou výzbrojni
ústrednou, která neni výdelecným
podnikem, prináši tak sk.utecne dob-
rou slutbu obcím a hasic. sborom.
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kODStrukce pro neJv. ~
davk7 protlpoUmi techniky.

pAEDNOSTl: Prenosná sttikacka v hasicské praksi se co nej-
lépe osvedcila. Nahradila težkopádné težké stroje, ani! by se tlm
snížila výkonnost. Malá váha umožnuje rucni pfenos pres vle-
chny prekátky na místa pro jiné druhy strojd nepristupná. Tiln,
!e pH práci MMe být umistena co nejníte u vodniho zdroje; jsou
vylouceny provozni ztráty a výkon stroje jest skutecne veliký.
Ptipojenbn hadic velkých promero <hadiceB prom. 75mm),mMe
stroj pracovati víceproudne a výkonnost je veliká i v kopcovitém
terénu. - Viecblly dlouholeté zkušeaosu hasicských odborník6
a technikO. jsou dány ve výslednici nejnovejší konstrukce této
strik.acky, kde lze právem rici, te je to stroj budoucnosti.

Pti krátkých vzdálenostech lze vdz se stH.Jtackou dopraviti rucne. - Nákup tohoto
stroje dává dalši výhodu, že kdykoliv v budoucnu muže si sbor potldíti dopravni
hasicské auto, pH cemž stHkacl stroj nepozbývá na výhode 5amostatné práce, nezá-
vislé na voze, který mo~o i jin~ VYUžiti,aniž by požární pohotovost v obci utrpela.
Vuz JEST DVOUKOLOvr, zAVlSNf, PRAKTI~O rtESEN!-
PrtLL11:HAvt)HO ,NAzvu "BASJCSKA ZBRO J N JCE NA KOLACB".
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T K~C g NIC K A DAT A : TECHNICK~ POPIS

MOTOR:

cca 30 HP II Motor dvouválcový, dvoutaktní, chlazený vodou
cca 1.14 I prímo z cerpadla. Klikový hrídel mohutne dí-

. mensovaný, jest uložen ve váleckových ložis-
cca 3.000/mm. kách. Zapalování magnetové, splynovac znacky
cca 13.5 1/hod. Solex. Startování motoru spouštecí pákou. _

Použitý materiál vysoké kvality - presné opra-
cování soucástí zarucuje trvanlivost a dobrou
službu v nejtežších pracovních podmínkách.

Yýko~ost na brzde
-' . Obsali válcu .

Pocet obrátek max.

Spotreba paliva vcetne oleje

. .,

Zarucený jmen. výkon pri 80 m do-
pravní výšky. ... 800 1/ min.

Dodávka vody pri volném výtoku cca 1.400 1/ min.
Maximální zkušební tlak pri uza-

vrených ventilech . . cca
Pocet ssacích hrdel .. 1

Druh ssacího hrdla . S -100 CSN

Pocet výtlacných hrdel. . 2
Druh výtlac. hrdel - spojky - B - CSN- 1256- 1944
Nejvyšší ssací výška .. 8 m

CERPADLO:

Cerpadlo je dvoustupnové, vysokotlakové, ze
specielní hliníkové slitiny. Soucástky z hli-
níkové slitiny jsou eloxovány. Hrídel je na ssacf
strane uložen v kluzném ložisku, obežné kotouce
jsou vyváženy. Ventily výtlacné mají samocinne
uzavírací sedla. Cerpadlo jest opatreno mano-
metrem a manovacuometrem, pro odvodnení pak
odvodnovacím kohoutem. Pro vyssávání slouží
spolehlivá plynová výveva, usnadnujícf rychlé
zavodnení cerpadla. Uvádí se v cinnost jedinou
pákou.

14 atm.

AGREGAT:

Délka pri zasunutých rukovetích .
Celková šírka

Celková výška

Obsah palivové nádrže

Váha bez paliva cca .

794 mm

545 mm

832 mm

27.5 I

161 kg

Celková délka vcetne oje

Celková Šírka

pRlvESN~ VuZ

3365 mm

1550 mm

1630 mm

5.25 x 16

1345 mm

Celková výška

Rozmer pneumatik

Rozchod kol .
Váha vozu bez stríkacky, príslušen-

ství a hadic. .., as

Celková váha vozu a stríkacky s prí-
slušenstvím, v normální výbave
t. c. dodávané. . . . . as

340 kg

650 kg

Cerpadlo jest prímo spojeno s motorem a tvori
jeden strojní celek. Nádrž jest z ocelového ple-
chu a uvnitr i vne pokovovena. Obsah nádrže
vystací na cca 2 hodiny provozu. Regulacní ko-
hout chlazení umožnuje pr-ácT-z liydrantu nebo
jiného vodního zdroje. Tlumic výfuku jest opat-
ren prípojkou pro kovovou hadici na odvádení
plynu. - Nosítka mají zasouvací rukovete a
dobre jsou zajištena v dopravním voze.

TYP PPS-8-II:

Podvozek jest rámové, celoocelové, ideálne re-
šené konstrukce. Karoserie vozu jest celokovová,
vhodne prostorove rozdelena pro umistení agre-
gátu, veškerého príslušenství a náradí, které jest
ve své poloze zajišteno. Vuz jest na diskových
kolách v kulickových ložiskách, na pneumatikách,
príp. s náhradními koly. - Dobre rešené péro-
vání umožnuje jízdu i ve špatném terénu. -
Na streše vozu jest upravena galerie pro pre-
pravu mokrých hadic neb pod. - Pro prepravu
jest oj opatrena okem k zapnutí za jakékoliv
vozidlo. Pro ustavení vozu slouží dobre ovlada- .
telné vzpery.

pRISLUSENSTVI:

dodává se podle zvláštního seznamu a jest v provedení normalisovaném.

ZARUKA A ZKOUSKY: Každý stroj jest zkoušen zkušebním komisarem a obdrží úrední zápis o zkoušce
motorové strikacky a zárucní list o poskytované záruce. Zaucení obsluhovatelu mot. strikacky se provádí

. v továrne.

Technické údaje jsou s obvyklou toleranci + - 5 %.

Prospekt - 3-48.. 17 - 1. 3. 48 - 2.500. riskl J. l3"ee\t- V. Mýto.


