MĚSTYS DOLNÍ CEREKEV
588 45 Dolní Cerekev 107, IČO: 00285765
e-mail: dolnicerekev@dolnicerekev.cz, tel. 567 315 014

V Dolní Cerekvi 15. 10. 2020

Prodej hasičského auta
Městys Dolní Cerekev zveřejňuje záměr o prodeji hasičského auta. Jedná se o automobilovou
stříkačku AS 16 na podvozku IFA W – 50 L. V aktivním provozu u jednotky Dolní Cerekev
od roku 1978 do 2018. Zařazená v systému IZS. Datum první registrace 1978.
STK platná do 4/2021.

Technické údaje vozidla:
Rozměry (mm): délka - 7850, šířka - 2500, výška - 3000
Hmotnost: pohotovostní (kg): 8500, užitečný náklad (kg): 1200, celková (kg): 9700
Maximální rychlost: 75 km/hod.
Průměrná spotřeba PHM: 22,5 l/100 km
Průměrná spotřeba PHM při pohonu čerpadla na vodu: 11 l/mh
Počet míst: 1 + 7
Motor: vznětový, čtyřdobý, čtyřválec s přímým vstřikem paliva, chlazený kapalinou. Objem:
6 560 cm3. Maximální výkon 91,9 kW při 2300 ot/min.
Vstřikovací čerpadlo s mechanickým regulátorem a automatickým přesuvníkem vstřiku
Spojka: suchá, jednokotoučová s mechanickým ovládáním.
Převodovka: mechanická pětistupňová se synchronizací 2 až 5 rychlostního stupně.
Zadní náprava: je hnací, pevná s rozvodovkou s kuželovým diferenciálem s uzávěrkou.
Kola: zadní kola ve dvojmontáži. Rozměr pneumatik 8,25 -20PR12, diagonální.
Brzdy: - provozní - kapalinová, dvouokruhová, se vzduchotlakým posilovačem, parkovací
- mechanická, působí na všechna kola je vybavená posilovačem brzdění.
Čerpadlo na vodu: - typ FPH 16/8 S-TGL 121-420: odstředivé, dvoustupňové
- jmenovité otáčky (ot/min): 2200
- počet sacích hrdel: 1
- počet výtlačných hrdel 75: 4
- maximální sací výška (m): 7,5
- jmenovitý výkon při sací výšce 1,5 m a tlaku 0,8 MPa (l/min): 2200
- jmenovitý výkon při sací výšce 4,5 m a tlaku 0,8 MPa (l/min): 1600
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- jmenovitý výkon při sací výšce 7,5 m a tlaku 0,8 MPa (l/min): 1100
- vývěva: rotační, vodokružná
Čerpadlo na pěnidlo: - zubové
- průtok pěnidla (l/min): 40
Objem nádrže:

- na vodu (l): 200
- na pěnidlo (l): 200

Cena dohodou
Kontakt: 724 184 746, velitel JPO Jiří Procházka

Ing. Zdeněk Dvořák
starosta městyse

Městys Dolní Cerekev si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, popřípadě od něj
odstoupit.

