Z-Class
Expert na hasičskou techniku pro letiště

We provide
security.

Z-Class airport rescue and firefighting vehicles – guarantee for airfield security

www.ziegler.de
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ZIEGLER

ZIEGLER Group se soustředí na dlouhodobé vztahy se zákazníkem na
základě spolehlivosti, odbornosti a kvality.
Speciální hasičské vozidlo pro letiště je dlouhodobá investice do budoucnosti.
Aby se zákazníkovi taková investice vyplatila, zaručujeme zákazníkovi
nejvyšší možnou míru kvality a inovace. To znamená : perfektní dílenské
zpracování, vynikající stabilita, optimální ochrana proti korozi a flexibilní
přístup k individuálním přáním a požadavkům zákazníka.
To vše doplňuje rozsáhlá paleta výrobků a komponentů hasičského vybavení, která
splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

We provide security – poskytujeme bezpečí.
Naše motto vysvětluje, za čím si firma ZIEGLER stojí:
považujeme bezpečnost za základní podmínku všeho.
Abychom tento úkol mohli splnit, je naší prvořadou starostí a
motivací poskytování nejlepších výrobků a služeb pro hasiče
a další bezpečnostní složky.
Přebíráme plnou zodpovědnost za uspokojení požadavků a potřeb
zákazníka.
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nová
Speciální letištní hasičská a
záchranářská vozidla
Jedna platforma – tři typy – mnoho variant

Perfektní akcelerace
díky novému konceptu
pohonu

Modulární koncept,
optimální rozložení váhy
a velmi nízké těžiště
umožňují prostor pro
největší množství
hasebních látek až do
19 t

Pump and roll za
jakýchkoli podmínek při
jakékoli rychlosti

Extrémně prostorná
kabina s prostorem pro
hlavu do výšky 1.8 m a
nejlepší panoramatický
výhled díky prosklené
ploše téměř 11 m²

Unikátní prostředí
kabiny díky
logickému uspořádání
palubní desky,
kontrolek a stropního
panelu Z-Cab AiR

Letištní víceúčelový speciál
Z-Class splňuje perfektně veškeré možné požadavky na letištní
záchranné speciály. Modulární koncept umožňuje pohon od 4 × 4
až po 8 × 8 v souladu s ICAO.

Flexibilní dle dané situace
Speciální vozidla řady Z-Class bezezbytku splňují veškeré
taktické požadavky co do velikosti vozidla, hasebních látek a
zvláštního příslušenství.
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Bezpečnost
Přes 50 let zkušeností
Bezpečnost letecké přepravy
začíná a končí na zemi
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Více než pět desetiletí platí značka ZIEGLER za synonymum pro
pojem bezpečí na letištích celého světa. Speciální hasičská
vozidla pro letiště jsou považována za to “nej” mezi hasičskými
auty z mnoha dobrých důvodů. Vývoj a výroba těchto speciálů
totiž vyžaduje naprosto mimořádné inženýrské dovednosti a
know-how. ZIEGLER nabízí obojí.
Od roku 1969 nabízíme vysoce výkonná řešení zakládající se na
konstantní inovaci. V současnosti nabízíme impozantní portfolio
speciálních vozidel s pohonem 4 × 4, 6 × 6 a 8 × 8. Kontinuální
vývoj tohoto konceptu zaručuje, že naše třída Z-Class dalece
převyšuje požadavky relevantních norem NFPA nebo ICAO.
Vždy jsme se soustředili na praktičnost našich technických
systémů a komponentů, které musí vždy spolehlivě fungovat v
nebezpečných situacích. To je naše definice holistické
bezpečnosti.
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Nástavba splňující “Crash test”
Bezpečí posádky má nejvyšší prioritu. Kabina “Z-Cab AiR” byla vyvinuta a vyrobena podle nejnovějších
vědecko-technických poznatků a metod. Testy kabiny dle ECE R29-3 (crash test) nezaznamenaly
žádná rizika v důsledku deformace – bezpečnost pro posádku je garantována po celou dobu. Testy
dále potvrdily, že konstrukce kabiny převyšuje požadavky ECE norem a předpisů.

Ergonomie v kabině
Díky poznatkům z ergonomických studií a simulací poskytuje nová kabina perfektní přístup, rozhled a
viditelnost. Veškeré kontrolní prvky jsou logicky uspořádány dle účelu a funkce: jízdní mód, hasební mód,
podpůrné funkce.

Kabina Z-Cab AiR
Bezpečí díky optimální
viditelnosti
Při vývoji a výrobě této nové kabiny pro letištní speciály byly
zohledněny nejnovější poznatky z oblasti ergonomie. Excelentní
panoramatický výhled, nejvyšší standardy pro bezpečnost posádky
potvrzené crash testy v souladu s ECE R29-3 a uživatelsky přívětivý a
přehledný systém ovládání a obsluhy Z-Control charakterizují tuto
novou kabinu.
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ZIEGLER operating concept – koncept obsluhy

Nový modulární interface poskytuje
maximální flexibilitu. Moderní
standardizovaná modulární softwarová
architektura systému Z-Control poslední
generace nabízí mimořádnou kvalitu,
flexibilitu a spolehlivost.
Nikdy nebylo tak snadné uspořádat všechny
funkce podle specifických potřeb zákazníka,
nebo přidat později funkce nové. Z-Control je v
současnosti nejlepší uživatelský interface na
světovém trhu.
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Komponenty
Kvalita bez kompromisů

Koncept osvětlení a signalizace

Inovativní systém osvětlení
umožňuje různé konfigurace. Až 7
modrých LED blikaček na boku
vozidla zaručuje výbornou
viditelnost vozidla v provozu.
Intenzita světel přitom dalece
převyšuje požadavky norem.

Nahrazení zpětných zrcátek

Výbava
Ve vozidle je prostor pro speciální
hasičskou výbavu a OOP. Výbava v
našich vozidlech vždy zohledňuje
účel použití I ergonomické aspekty.
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Technologie pohonu
Vybrali jsme speciální komponenty, které umožňují výrobu toho
nejlepšího pohonu, zohledňujícího mimořádné požadavky na
letištní speciální hasičská záchranná vozidla: excelentní
akcelerace při maximálním nákladu. Díky inovativnímu konceptu
může být mód “pump and roll” aktivován při jakékoli rychlosti.

Hasící systém
Srdce každého vozidla představuje zabudované čerpadlo
ZIEGLER, které se osvědčilo v tisících případů. Robustní
kompaktní stavba, extrémní spolehlivost i při použití silně
znečištěné vody a snadná údržba. Systém přiměšování pěny
ZIEGLER je nedílnou součástí.

Nádrž pro hasiva
Speciální nádrž vyztužená skleněným vláknem může
pojmout až 19 tun kombinovaných hasebních hmot (vodapěna). Těžiště nádrže je umístěno extrémně nízko a tím
umožňuje zcela mimořádnou jízdní dynamiku a zároveň
velmi vysokou bezpečnost provozu.

Střešní a přední lafeta
Mimořádně výkonná lafeta ZIEGLER je nedílnou součástí celého
hasícího systému z jednoho zdroje. Pro zcela novou generaci lafet
Z-Turret není žádný problém dosáhnout výkonu až 8000 l / min.
Alternativně lze tuto střešní lafetu nahradit kloubovým hasícím
ramenem Z-Attack.
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Vývoj, výroba, prodej a
servisní služby – vše z
jednoho zdroje.

Hasící technika

Hasičská vozidla

Hadice a výbava

Servis
B2203-12-3-0620

Kontrola a provoz
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