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1. Opis 

Przyczepa pożarnicza z działkiem RAFT jest 
skutecznym rozwiązaniem przeciwpożarowym 
przeznaczonym dla strażaków, aby podczas pożaru 
móc skutecznie i szybko zapanować nad zaistniałą 
sytuacją. Każda jednostka RAFT przeznaczona jest 
do stosowania w różnych warunkach i w każdym 
miejscu, posiada wiele opcji wydajności i funkcji 
zastępczych, które można określić i dopasować do 
własnych potrzeb w zakresie wielkości zbiornika i węży.  

 

 

 

 

2. Zastosowanie 

Dzięki swojej mobilności przyczepa pożarnicza RAFT 

doskonale sprawdza się w każdym przypadku: 

 Lądowiska 

 Zabezpieczenia zbiorników magazynowych 

z paliwami ciekłymi na bazach paliw 

 Zabezpieczenia hal technologicznych 

przetwórczych w przemyśle petrochemicznym 

 Zastosowanie morskie, ochrona nadbrzeży 

 Zabezpieczenie punktów 

przeładunkowych cystern kolejowych 

autocystern  

 

 

 

 

3. Charakterystyka  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Specyfikacja 
 

Pojemność zbiornika: 
 

 1 000 litrów przy pojedynczej osi 

 1 800 litrów przy podwójnej osi 

 2 300 litrów przy podwójnej osi 
 
Działko FJM sterowane ręcznie z wbudowanym 
zasysaczem: 
 

 FJM MAN 80S 

 FJM MAN 100S 
 

Zasysacz środka pianotwórczego: 
 

 Maksymalnie 2 zasysacze na przyczepie 

 200 lub 400 l/min wydajność w zależności 
od wymagań 

Nazwa produktu RAFT  

Opis Przyczepa pożarnicza z działkiem wodno-pianowym i 
zbiornikiem środka pianotwórczego 

Producent SKUM 

Wydanie 1.0/2015 

Wymiary przyczepy 

Pojemność przyczepy 1 000 1 800 2 300 

Wysokość 91,6 cm 106,6 cm 

Szerokość 174,5 cm 177,6 cm 

Długość 320 cm 418 cm 418 cm 

Masa Własna  450 Kg 650 Kg 670 Kg 

Masa całkowita 1 450 Kg 2 450 Kg 2 970 Kg 

Dane techniczne 

Działko FJM serii 
S z zasysaczem 

80 100 

Wydajność wody Od 500 l/min do 
3 700 l/min 

Od 1 000 l/min 
do 6 000 l/min 

Elewacja -45°/+90° -45°/+90° 

Przyłącze środka 
pianotwórczego 

1½’ BSP 
zewnętrzne 

2’ BSP 
zewnętrzne 

Masa 15 Kg 24 Kg 
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Okienko kontrolne, które pokazuje dokładnie 
poziom środka pianotwórczego w zbiorniku 
 

Kosze wężowe: 
 

 1 000 litrów – do 4 węży 

 1 800 litrów – do 12 węży 

 2 300 litrów – na zamówienie 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A- Pokrywa napełnienia:  
- średnica 250mm  
- Odpowietrzenie – automatyczny odpowietrznik 
 

B- Zasysacz:  
- Dokładne i regulowane dozowanie od 1 do 6% 
dla wszystkich typów środka pianotwórczego 
 

C- Opcja przyłącza: 
- Standardowe 4xB Storz 
 

D- Oświetlenie: Zgodność z przepisami UE 
Standardowe wyposażenie:  
- boczne oświetlenie  
- światła przeciwmgłowe  
- światło stop 
- kierunkowskazy 
 

E- Kosze wężowe: 
- Dodatkowe kosze przeznaczone są na węże 
lub inne urządzenia w zależności od warunków 
panujących na miejscu akcji. Przeznaczone dla 
węży o maksymalnej średnicy 75mm. 
1 000 litrów – do 4 węży 
1 800 litrów – do 12 węży 
2 300 litrów – na zamówienie 
 

F- Podpórka wspierająca: 
- Fabrycznie montowane znajdujące się na 
każdym rogu zapewniając dodatkową stabilność 
w każdych warunkach 
 

G-   Szerokość osi: 
- Belka osi zaprojektowana została tak, aby 
zwiększyć stabilność i wytrzymałość w trudnych 
terenach 
 
 

H-    Ocynkowane podwozie:  
- Konstrukcja wykonana jest ze stali w pełni 
ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie 
 

I-     Hak, Hamulce, koło podporowe: 
- Żeliwne przyłącze z 2” (50mm) kulowym 
zaczepem, opcjonalnie zaczep kulowy 75mm. 
Wytrzymałe koło pomocnicze: nacisk-2700kg. 
Hydraulicznie chłodzony hamulec najazdowy  
z urządzeniem zabezpieczającym przed 
cofaniem 
 

J-     Okienko kontrolne:  
        - pokazuje poziom wypełnienia zbiornika 

środkiem pianotwórczym. Dostępne jako 
dodatkowe wyposażenie 

 

K-   Zbiornik ze stali nierdzewnej: 
- w pełni sprawny zbiornik z 2,5mm stali 
nierdzewnej z rurami pianowymi  

- Standardowe pojemności: 1000/1800/2300 

litrów (niestandardowe rozmiary opcjonalnie)    
- Wykończenie zewnętrzne: podwójny podkład, 
farba RAL 3000 
 

L-    Działko Skum: 
- FJM 100S wykonany ze stali nierdzewnej  

i mosiądzu 
- Wydajność wody do 6 000 l/min przy 10 bar 
- Zasięg: ok. 90m przy 6 000 l/min 

 

 

5. Certyfikaty, dopuszczenia 
 

 Świadectwo Dopuszczenia CNBOP  
DWP FJM 100 Nr 1149/2011 
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Minimalny zasięg w warunkach bezwietrznych. W 

przypadku wersji działka z zasysaczem należy przyjąć 

10% wartości ze względu na występujące straty. 

6. Informacje projektowe 
 

 

 

 

 

  

 

                                                  

 

   

 

                   

 

                                

 

   

  

 

   

 

Środek pianotwórczy 

FJM 100 FJM 100 S 

 100 DIN PN 16 

 4” ANSI 150 LBS 

 100 JIS B 2210 10 K 

Gwint zewnętrzny  

2” BSP 

FJM 100 


