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1. Opis 

Przewoźne działko wodno-pianowe z serii 

FoamStorm jest innowacyjnym rozwiązaniem 

przygotowanym we współpracy z jednostkami 

Straży Pożarnej. Każda jednostka przeznaczona jest 

do stosowania w różnych warunkach i w każdym 

miejscu, posiada wiele opcji zastępczych, które 

można określić i dopasować do własnych potrzeb.  

 

2. Charakterystyka 
 

Dane Techniczne 

Działko FJM FJM-100 FJM-150 

Wydajność 
wody 

Od 1000 do 
6000 l/min 

Od 3000 do 
11 700 l/min 

Zakres ruchu w 
pionie * 

-60°/+90° -60°/+90° 

Zakres ruchu w 
pionie wersja S * 

-45°/+90° -45°/+80° 

Zakres ruchu w 
poziomie ** 

360° 360° 

Masa 24 kg 60 kg 
 
* Z powodu dużych sił odrzutu zaleca się ruch  
w pionie w przedziale +20°/+90° (FJM-100) oraz +20°/+70° (FJM-150) 
* Ze względu na konstrukcję przyczepki i rezygnacji ze zbiornika 
baletowego na rzecz homologacji na DMC 750 kg (przyczepka lekka) zaleca 
się ruch w poziomie od -90° do +90° nie przekraczając osi przyczepki 

 

3. Zastosowanie 

Dzięki swojej mobilności przyczepa pożarnicza 
FoamStorm 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 
 

4. Specyfikacja techniczna  
 

 Konfiguracja przyczepy: 
 Zintegrowany automat cofania 
 Wzmocnione koła 14” 
 Podświetlany stopień ułatwiający wejście na 

przyczepkę 
 Oświetlenie terenu pod przyczepką 
 Oświetlenie terenu wokół przyczepki 
 Schowek w przedniej części przyczepki 
 Obklejenie bezbarwną folią zabezpieczającą 

lakier 
 

 Wbudowana linia wodna: 
 Zintegrowana linia zasilająca o średnicy 200 

mm, 6 nasad kutych 110 STORZ z pokrywami 
 Całość wykonana ze stali nierdzewnej 

 

 Oś przyczepy i hamulce: 

 Pojedyncza oś hamowana o nośności 1 800 kg 

 Dopuszczalna masa całkowita 750 kg 

 Hamulec najazdowy 

 Zaczep 
 Regulowany zaczep typu „bocian” (kulowy lub 

oczkowy) 
 

 Opony 
 Kargomax C – ST 6000 
 

 Oświetlenie: 
 Światła obrysowe, światło stopu, cofania, 

hamulca, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, 
dodatkowe oświetlenie powierzchni pod 
przyczepką oraz obok przyczepki w 
technologii LED. 

 

 Materiały konstrukcyjne przyczepy: 
 Profile ze stali węglowej QST 
 Powierzchnia wykonana z materiału 

antypoślizgowego 
 Cała konstrukcja cynkowana ogniowo 
 

 Podpory: 
 4 x sztywne nogi podporowe  
 1 x koło podporowe  
 

 Wykończenie: 
 Powłoka malarska z farby uretanowo – 

akrylowej w kolorze czerwonym 
 
 
 

Nazwa produktu FoamStorm   

Opis Przewoźne działko wodno-pianowe  

Producent FOAMAX 

Wydanie 1.2/2016 
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 Pozostałe: 
 Płynne regulowanie wydajności działka 
 Możliwość podawania piany gaśniczej 
 Możliwość ruchu w pionie i poziomie  
 Regulacja kształtu strumienia przy pomocy 

obracanej wokół dyszy dźwigni 
 Zintegrowany kolektor 200 mm wykonany ze 

stali nierdzewnej 
 Urządzenie najazdowe z regulacją wysokości, 

zaczepem kulowym 2’’ i systemem 
zabezpieczającym przed wężykowaniem 

 Powierzchnia antypoślizgowa 
 Czteropunktowe podpory oraz koło 

podporowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad1. Specjalnie wzmocniona hamowana oś skrętna 
o wytrzymałości 1800 kg, zintegrowany automat 
cofania, wzmocnione felgi i opony 
 
Ad2. Wodoodporne światła zasilane z 
wewnętrznego akumulatora w technologii LED 
oświetlające przestrzeń pod przyczepką 
 
Ad3. Wodoodporne światła zasilane z 
wewnętrznego akumulatora w technologii LED 
oświetlające przestrzeń wokół przyczepki 
Ad4. Koło postojowe 
 
Ad5. Hamulec postojowy 
 
Ad6. Podpory stabilizujące o wytrzymałości 1 tony 
każda 
 
Ad7. Schowek na armaturę o ładowności 50 kg 
 
Ad8. Działko wodno-pianowe (różne opcje) 
 
Ad9. Kolektor zasilający wykonany w pełni ze stali 
nierdzewnej 
Ad10. Trójkąt odblaskowy umieszczony w obrysie 
przyczepki zapobiegając tym przypadkowemu 
uszkodzeniu 

 
Ad11. Światła w technologii LED umieszczone w 
obrysie przyczepki zapobiegając tym 
przypadkowemu uszkodzeniu 
 
Ad12. Nasady, pokrywy aluminiowe kute ( różne 
opcje) 
 
Ad13. Zagłębienie na tablice rejestracyjną, 
uniemożliwiające przypadkowe zaczepienie i 
uszkodzenie 
 
Ad14. Manometry na linii zasilającej, skierowane do 
góry umożliwiając tym samym wygodne 
sprawdzenie ciśnienia na linii zasilającej 
 
Ad15. Zawory umożliwiające odcięcie linii zasilającej 
podczas jej awarii ( różne opcje) 
 

5. Certyfikaty, dopuszczenia 

 
 Certyfikat zgodności CNBOP Nr 

2825/2012; FJM-80, FJM-100 

 Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 
1149/2011; FJM-100 

 Marine approvals – DNV( Det Norske 
Veritas) 

 Factory Mutual (FM) 

 Russian Maritime Register of Shipping 
(RMRS) 

 Bureau Veritas 

 Tanusitvany (Hungary) 

 KFSD (Kuwait) 

 OKF (Hungary) 
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6. Informacje projektowe 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 100 DIN PN 16 

 4” ANSI 150 LBS 

 100 JIS B 2210 10 K 

Gwint zewnętrzny  

2” BSP 

Środek pianotwórczy 

FJM 100                                           FJM 100 S FJM 150 FJM 150 S 

 150 DIN PN 16 

 6” ANSI 150 lbs 

 150 JIS B 2210 10 K 

Środek pianotwórczy 

Gwint zewnętrzny 

2” BSP 

FJM 150 G                                                                  FJM 150 SG 

 150 DIN PN 16 

 6” ANSI 150 lbs 

 150 JIS B 2210 10 K 

Gwint zewnętrzny 

 2” BSP 

 

Środek pianotwórczy 

SCHEMAT ZASIĘGU 

MGŁOWEGO 
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ZASIĘGI STRUMIENI WODNYCH DZIAŁEK FJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minimalny zasięg w warunkach bezwietrznych. W przypadku wersji działka z 
zasysaczem należy przyjąć -10% wartości ze względu na występujące straty. 

 

Zasięg w metrach Wydajność w l/min 

FJM- 100 

 

FJM-150 
Zasięg w metrach Wydajność w l/min 


