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1. DESTINAŢIE: 

 Containerul de rulare (Abroll) TIP REZERVOR PENTRU TRANSPORT APĂ PREVĂZUT CU O MOTOPOMPĂ 

TRANSPORTABILĂ ȘI TUN APĂ este destinat pentru a transporta o cantitate de 7.000 de litri de apă necesară pentru stingerea 

incendiilor. 

2. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI OPERAŢIONALE: 

Containerul are ca bază un şasiu de tip Roll-Off. 

Dimensiunile containerului Abroll: 

     Lungime: 6551 mm.; 

     Lăţime: 2528 mm.; 

     Înălţime: 2185 mm;  

Dimensiunile rezervorului de apă: 

Lungime interioară: 4.500 mm.; 

Diametru interior: 1.700 mm.;  

Capacitate rezervor: 7.000 litri.  

Containerul are în componenţă un rezervor de apă, o scară fixă de acces pe rezervor, respectiv în partea din spate o platformă 

pe care este amplasată o motopompă transportabilă împreună cu instalaţia aferentă pentru alimentarea acesteia din rezervorul de 

apă. 

 Rezervorul este prevăzut cu spărgătoare de valuri astfel dimensionate de constructor încât să asigure prevenirea fenomenelor 

de tangaj.  

Instalaţia care face legătura între rezervorul de apă și motopompa transportabilă este astfel realizată încât să permită 

alimentarea rezervorului de apă atât din surse naturale de apă (fără presiune), din surse sub presiune (hidranți), precum și utilizarea 

de către motopompă a apei stocate în rezervor, funcție de necesitățile operaționale.  

3. MOTOPOMPA TRANSPORTABILĂ DIN COMPLETUL CONTAINERULUI: 

 Motopompa transportabilă din completul containerului este de capacitate medie având următoarele specificaţii tehnice: 

- motor termic în patru timpi; 

- putere 50 kw;  

- carburant benzină; 

- dispozitiv de amorsare automată încorporat, amorsarea de la o adâncime de  cel puțin 6 metri se va realiza în cel mult 30 de 

secunde; 

- pornire electrică; 

- panou de comandă cu cel puțin următoarele funcții: 

a. posibilitatea reglării electronice a turației; 

b. buton de pornire; 

c. presiune ulei motor; 

d. contor ore funcționare; 

e. lampa luminoasă avertizare și indicatoare pentru lichidul de răcire a motorului; 

f.   afișaj luminos cu LED; 

g. afișare nivel rezervor cu indicator avertizare nivel redus carburant;  

h. indicator luminos pentru limitarea vitezei de aspirație. 

- masa cu rezervorul plin: maxim 190 kg; 

- capacitate rezervor: min. 15 litri; 

- debit refulare pompă la 10 bari: min. 1.900 l/min.; 

- nivel sonor: max. 95 db; 

- dimensiuni L x l x h (mm): max. 1.050 x 750 x 850; 

- o intrare absorbție pompă prevăzută cu racord fix tip A; 

- 2 ieșiri pompă prevăzute cu robinete cu racord fix tip B. 


