
JMG

   Zbudowany na bazie samochodu IVECO 4x4 

 

Silnik:
Moc: 170KM (125kW)
Pojemność: 2998 cm.

Układ przeniesienia napędu:
Napęd na wszystkie koła
z blokadą mechanizmu różnicowego 
Rozkład momentu (przód/tył) : 32 / 68%

Wymiary:
Rozstaw osi : 3400mm
DMC : 5500kg
Masa własna podwozia : ok.2700kg

Zabudowy dla każdego pojazdu mogą być dostosowane 
indywidualnie do własnych potrzeb. Wykonujemy zabudowy 

na podwoziach różnych marek jak również przyczepy,
 kontenery itp. Dzięki doświadczeniu naszej 
wykwalifikowanej kadry jesteśmy w stanie 

wykonać każde zlecenie. 

Ramy pośrednie wykonujemy ze stali która po procesie 
produkcji jest poddawana galwanizacji ogniowej dzięki 

czemu nie występuje problem korozji nawet w 
najcięższych warunkach.Szkielet zabudowy wykonujemy

 z profili aluminiowych anodowanych, natomiast zabudowę 
z blachy aluminiowej malowanej proszkowo 

lub natryskowo.

Zbiorniki w naszych pojazdach wykonane są z kompozytów 
lub stali nierdzewnej. Wykonujemy je we własnym zakresie 

dzięki czemu są one idealnie dopasowane do danej zabudowy.

ZABUDOWY

   Zbudowany na bazie samochodu Opel Movano

 

Silnik:
Moc: 110kW / 120kW
Pojemność: 2299 cm.

Układ przeniesienia napędu:
Oś napędzana: tylna
Tylne koła bliźniacze
Blokada tylnego mostu

Wymiary:
Długość całkowita: 6270 mm
Szerokość: 2120mm
Wysokość: 2380 mm
Rozstaw osi: 4336 mm
DMC: JMG 35 - 3500kg
           JMG 45 - 4500kg

   Zbudowany na bazie samochodu Mercedes Sprinter 4x4

 

Silnik:
Moc: 190KM (140kW)
Pojemność: 2987cm.

Układ przeniesienia napędu:
Napęd na wszystkie koła
z blokadą mechanizmu różnicowego

Wymiary:
Rozstaw osi: 3665 mm
DMC: 5000kg
Masa własna podwozia: ok.2200kg

.

.

Klimatyzowana, szeroka kabina z wysokimi 
drzwiami bocznymi umożliwia wejście
w pełni wyposażonego strażaka. 
Kabina wyposażona w niezależne ogrzewanie
przedziału załogi.

Przedział załogi

Oświetlenie przedziału sprzętowego – listwy LED
włączają się samoczynnie po otwarciu żaluzji
Podłoga – w podłodze przygotowane otwory
do mocowania specjalistycznego sprzętu
Oświetlenie pola pracy – reflektory LED po dwa
na każdą stronę, z tyłu pojedynczy reflektor,
zabezpieczenie IP 65.
Oświetlenie dachu użytkowego – pojedynczy
reflektor LED, zabezpieczenie IP 65.

Przedział sprzętowy 

Maszt oświetleniowy LED pneumatyczny 
Wysuwana półka w prawej ścianie bocznej
środkowej z mocowaniem na cztery
aparaty powietrzne 
Wysuwana półka w ścianie bocznej
z lewej strony z uchwytami do mocowania
podręcznego sprzętu ratowniczego 
Szuflada wysuwana na prowadnicach
teleskopowych o nośności 240 kg 
Barierka zabezpieczająca 
Półki środkowe przedziału sprzętowego
z regulowaną wysokością 

Skrzynia na sprzęt: 
Konstrukcja szkieletowa 
Profile aluminiowe anodowane, 
Poszycie płyta warstwowa 
Pokrywa blacha kwasoodporna 
Wyświetlacz elektroniczny – pokazujący
poziom wody w zbiorniku 
Rolka ułatwiająca opuszczanie drabiny 
stanowiąca jednocześnie osłonę lampy 
ostrzegawczej z tyłu pojazdu 

Opcje dodatkowe 

ZABUDOWY

   Zbudowany na bazie samochodu Mercedes Sprinter 4x4

 

Silnik:
Moc: 190KM (140kW)
Pojemność: 2987cm.

Układ przeniesienia napędu:
Napęd na wszystkie koła
z blokadą mechanizmu różnicowego
Tylne koła bliźniacze

Wymiary:
Rozstaw osi: 3665 mm
DMC: 5000kg
Masa własna podwozia: ok.2200kg
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