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CECHY SZCZEGÓLNE WOZU ARFF STRIKER 4500 FIRMY OSHKOSH 
 
* UKŁAD ZAWIESZENIA 
 

Zwiększony komfort jazdy, wysoką zwrotność przy świetnej stabilności i doskonałe parametry jazdy terenowej 
zapewnia niezależne dla wszystkich kół zawieszenie Oshkosh TAK-4.  Konstrukcja ta pozwala osiągnąć bardzo małe  
przyspieszenie mierzone na siedzeniu w kabinie o wartości nie większej niż 0.5 g (średnia kwadratowa) przy 
pokonywaniu przeszkody półokrągłej o promieniu 8 cali (24 cm) w jeździe terenowej z prędkością 35 mil/godz.(56 
km/godz.). System TAK-4 umożliwia również sprężynowanie kół na odległość co najmniej 16 cali (406 mm). 
 

- Z obu końców osi pojazdu znajdują się drążki kierownicze górny i dolny. 
- Każda z osi posiada pręt stabilizujący dla polepszenia stabilności jazdy w ciasnych zakrętach.   
- Osie skrętne i stałe posiadają łącznik zapewniający regulację ustawienia koła względem linii centralnej 

podwozia. 
- Każde z kół posiada co najmniej jeden resor sprężynowy i dwustronny amortyzator dla dużych obciążeń. 

 

 
 

Układ zawieszenia  Oshkosh TAK-4 objęty jest 5-letnią gwarancją. 
 

* PARAMETRY OSI I ROZSZTAW KÓŁ 
 

Nośność osi przednich i tylnich zaprojektowano tak, aby zdolne były one znosić pełne obciążenie pojazdu  we 
wszystkich możliwych warunkach jazdy. Łatwość kierowania, wysoką stabilność i doskonałe parametry terenowe 
możliwe są dzięki jednolitemu rozstawowi kół wynoszącemu 96 cali (244 cm).  Jest to największy rozstaw spotykany 
wśród wozów ARFF. 

 
a. Oś przednia – obciążenie 58,000 lb. (26,304 kg), podwójna redukcja (obudowa osi i końcówka koła), 

obudowane końcówki drążków, przekładnia dyferencjału zębata stożkowa z blokadą wykonywaną przez 
kierowcę.  
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b. Oś tylnia – obciążenie 58,000 lb. (26,304 kg), podwójna redukcja (obudowa osi i końcówka koła), 
przekładnia dyferencjału zębata stożkowa z blokadą wykonywaną przez kierowcę.  

 
Wóz ratowniczo-gaśniczy Striker 4500 o całkowitej wadze z obciążeniem 52,608 kg może być wyposażony w zbiornik 
o pojemności 17,000 litrów wody i zgodnie z rygorystycznymi wymogami amerykańskich norm NFPA 414 osiągać 
przyspieszenie 0-80 km/godz. w ciągu 35 sek. 
 
Mechaniczny system skręcania osi tylnich jest standardem wozu Striker 4500.  Eliminuje on zjawisko zdzierania opon 
w zakręcie, co zapewnia znaczne zmniejszenie zużycia opon oraz zmniejszenie zewnętrznego promienia zawracania. 
 

* KONSTRUKCJA RAMY PODWOZIA Z PROSTOKĄTNYCH PROFILI ZAMKNIĘTYCH 
 

Konstrukcja pojazdu zapewnia wymaganą odporności oraz wytrzymałość skrętną. Rama podwozia wykonana jest z 
wysoko wytrzymałościowego stopu stalowego o granicy sprężystości minimum 551.500 kPa (80.000 psi ) i wskaźniku 
wytrzymałości 809 cm3 (49.4 in3).  Główne elementy ramy wykonane są z profili o przekroju prostokątnym o wy-
miarach minimum 305 mm (12 cali) x 102 mm (4 cale) i o minimalnej grubości ścianki 12 mm (0.47 cala). Ramy są 
wzmocnione elementami poprzecznymi skręcanymi (nie spawanymi) przy pomocy śrub klasy Grade 8. Minimalna 
szerokość między krawędziami zewnętrznymi ramy w zmontowanym podwoziu wynosi 990 mm (39 cali). Zależności 
wzajemne między ramą, zawieszeniem i zamontowaniem ważnych podzespołów umożliwiają ukośny ruch koła w opo-
zycji do podwozia na odległość 360 mm  (14 cali) bez unoszenia pozostałych kół ponad grunt lub powodowania tarcia.  

 
* STABILNOŚĆ STATYCZNA 
 

Wszystkie wozy ARFF rodziny Striker spełniają z nadmiarem wymogi standardu NFPA 414 zachowania stabilności 
przy przechyle 30° bez blokowania kół zgodnie z przepisem SAE J2180 standard (edycja 1993).  
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* WIDOCZNOŚĆ W KABINIE 

 
Kabina wozu Striker przewiduje centralne usytuowanie fotela kierowcy dla zapewnienia widoczności co najmniej 
280° stopni w poziomie (140° w prawo i w lewo) oraz 90° do góry i 25° w dół, a także widoczność gruntu w przód 
przed pojazdem od punktu oddalonego o 4,5 m (15 stóp)  

 
Okno przednie posiada jednopłaszczyznową laminowaną lub hartowaną, bezpieczną szybę przednią. Powierzchnia 
przeszklenia kabiny wynosi minimum 7,2 m2 (80 sq.ft.).  Przewidziano też górne okna zwiększające  widoczność i 
ułatwiające sterowanie działkiem dachowym. 

 
 

 
 
 
* INSTALACJA ELEKTRYCZNA 12V 
 

Zasilanie zapewnia podwójny układ składający się z dwóch (2) alternatorów 160 A (Delco-Remy 21 SI lub równo-
ważne), które stanowią dla siebie rezerwę na wypadek awarii jednego z nich. Awaria alternatora włącza system 
ostrzegawczy. W razie awarii zapala się kontrolka alarmowa na głównej desce rozdzielczej wyświetlając napis ALT 1 
lub ALT 2 oznaczający uszkodzenie danego alternatora. Każda z kontrolek ma własny przekaźnik sterowany 
sygnałem z alternatora. 
 
Dla stałej kontroli stanu akumulatorów przewidziano zdalny woltomierz, którego odczyt dostępny jest w kabinie oraz 
w pobliżu baterii. Zdalny woltomierz przewyższa użytecznością amperomierz, gdyż jego odczyt jest dostępny na 
bieżąco, czego amperomierz nie zapewnia. Instalacja elektryczna wozów Striker spełnia rygorystyczne wymogi 
NFPA 414 i nie wymaga funkcji samoczynnego odłączania odbiorników. Wóz może funkcjonować nawet na jednym 
alternatorze, o ile suma obciążeń nie przekracza wydajności prądowej pozostałego alternatora. 
 
 
Opcja: Na zamówienie może zostać wykonana instalacja elektryczna w wersji 24 V. 
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* KLIMATYZACJA 
 

Przewidziano instalację klimatyzacyjną wykorzystującą przyjazny dla środowiska czynnik HFC 134A o wydajności 
minimum 63.300 kJ (60.000 BTU). Instalacja ta zintegrowana jest z jednostką podgrzewająco - rozmrażającą i 
napędzana z silnika głównego układem podwójnego sprężania. Zapewnia ona utrzymanie stałej temperatury 21° C 
przy temperaturach dochodzących do 43°C i przy 40% wilgotności względnej. 

 
* POMPA WODNA I NAPĘD POMPY 
 

System gaśniczy wyposażony jest w  jednostopniową, odśrodkową pompę wodną firmy Waterous model CRQA z 
odlewaną obudową, wirnikiem z brązu i wałem ze stali nierdzewnej. Wydajność pompy wynosi 7.570 l/min (2000 gpm) 
przy 15.5 bar (225 psi). Pompa zalewana jest grawitacyjnie ze zbiornika wodnego samochodu. Z chwilą włączenia 
napędu pompy jej obroty wzrastają automatycznie tylko po otwarciu kryzy podającej, tak, aby zminimalizować tarcie i 
rozgrzewanie się części pompy na biegu jałowym. 

 
Opcja: Za dodatkową opłatą przewidziano pompę wodną w wersji z korpusem z brązu dla zmniejszenia skutków 
korozji przy niekorzystnym składzie chemicznym wody.  
 

Informacja: W wozach Striker 4500 Cat 10 stosowana jest jednostopniowa odśrodkowa pompa Hale serii RME o 
wydajności  10.000 l/min. 

 
Pompa jest napędzana przez rozdzielacz mocy pozwalający załączenie pompy przy każdej prędkości i na każdym 
biegu. Zastosowanie rozdzielacza mocy eliminuje znaczne koszty zakupu, konserwacji i serwisowania dodatkowego 
silnika pompy. Pompa utrzymuje znamionową wydajność przy operacjach na niskich szybkościach wozu od 0 
km/godz. do  minimum 16.1 km/godz. w jeździe do przodu oraz 0  km/godz. do  minimum 8 km/godz. przy cofaniu. 
W trakcie zmiany kierunku jazdy z do przodu na cofanie układ pompy utrzymuje na stałym poziomie zadane ciśnienie 
wyrzutu.  

 
* RĘCZNE LINIE PROSZKOWE 

 
Jednoczynnikowa linia proszkowa ze zwijadłem zamontowana jest standardowo w prawym przednim górnym 
schowku kabiny.  

 
 

Linia proszkowa z miękkim wężem może być zainstalowana opcjonalnie na opuszczanej klapie pod zderzakiem. 
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* ELEKTRONICZNY SYSTEM PROPORCJONOWANIA PIANY  
  

Wóz Striker 4500 wyposażono w elektroniczne urządzenie dobierania proporcji piany Nordic Brand Foam Boss dla 
zapewnienia precyzji i jakości w doborze  zgodnie z wymogami  standardu NFPA 412. Urządzenie dzieła na zasadzie 
ssąco strumieniowej w systemie around-the-pump (ATP). Czujniki przepływu mierzą przepływ po stronie podającej 
pompy i sterują elektronicznie zaworem dozowania płynu dla zapewnienia żądanej proporcji piany w przedziale 0-
10%. 
 

* ŚWIETLNE WSKAZNIKI POZIOMÓW NAPELNIENIA 
 
Wszystkie wozy ARFF Striker wyposażone są w świetlne wskaźniki poziomu napełnienia zbiorników wody i piany 
zamontowane w kabinie i na karoserii od strony napełniania.    

 
 

 
 

Wskaźniki poziomu napełnienia zbiornika wody mogą na życzenie być umieszczone na zewnętrznych panelach 
schowków po obu stronach pojazdu.  
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* ŁATWOŚCI OBSŁUGI I KONSERWACJI 

 
 Zapewniono łatwe wykonywanie obsługi i rutynowych czynności konserwacyjnych pojazdu dzięki wspólnemu 
 dostępowi do punktów smarowniczych, odwodnień oraz skrzynek połączeń elektrycznych i wyłączników w 
 pomieszczeniach zamykanych roletami na ścianie tylniej,  jak pokazano na zdjęciu poniżej.  
 

 

 
 

 
Dzięki zamontowaniu chłodnicy silnika oraz chłodnic powietrza i hydrolu w poziomie i powyżej komory silnikowej 
zminimalizowane zostało ryzyko uszkodzeń przez szczotki, kamienie lub inne ciała obce. Napędzany hydraulicznie 
wentylator ssący zainstalowany jest poniżej chłodnicy, tak aby zasysał na radiatory chłodniejsze powietrze zew-
nętrzne dla zwiększenia skuteczności chłodzenia. 

 
* DOKUMENTACJA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ  
 

Wszystkim pojazdom gaśniczo – ratunkowym Striker firmy Oshkosh towarzyszy  indywidualna dokumentacja 
techniczna obejmującą instrukcję obsługi, wykazy części, rysunki i ilustracje zespołów, podzespołów i ich części 
dostępne przez Internet. Każdy z klientów Oshkosh otrzymuje numer indentyfikacyjny pojazdu oraz hasło, aby mógł 
łatwo identyfikować i dobierać części swojego pojazdu celem złożenia zamówienia i wymiany. Standardowo 
pojazdom towarzyszy dokumentacja drukowana oraz na CD. 


