
 

 
 
 
 

     NA WIĘKSZE  ZAGROŻENIA 

     - MOCNIEJSZA ODPOWIEDŹ!  

 
 

 

 

 

 

 

 

Twoim światem jest ratownictwo lotnicze i zma-
ganie się z ogniem. Twoja odpowiedzialność po-
większa się nieustannie. Musisz znać zdecydo-
waną odpowiedź na nowe zagrożenia. Nasz nowy 
wóz ARFF Striker dostarczy Ci jej. Zwalczanie 
większych pożarów, lepsze niż kiedykolwiek 
sterowanie, bezpieczeństwo osobiste i większa 
różnorodność wyposażenia. Nowy Striker daje Ci 
więcej możliwości niż jakikolwiek inny lotnis-
kowy  wóz strażacki.  
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NOWY STRIKER – NOWY STANDARD 

 

Nowy Striker wyznacza innowacyjne trendy walki z 
ogniem, niezrównane parametry podwozia i 
zawieszenia, niezrównaną niezawodność i odpor-
ność oraz wyrafinowaną konstrukcję. Możesz teraz 
w akcjach ratowniczych i gaśniczych radzić sobie 
jak nigdy przedtem. 

 
 

 

 
Innowacyjna Technologia Gaszenia 
 Opcja zwiększenia wydajności pompy do 10.000  l/min 

 Opcja składanek węży szybkiego natarcia po obu stronach  
wozu 
 

Rewelacyjne Parametry Podwozia 
 Obniżona o ponad 900 kg waga wozu zwiększa przyspieszenie 

 Do prędkości 80 km/godz. nowy Striker potrzebuje mniej niż 
35 sekund 

 Opatentowane przez Oshkosh niezależne zawieszenie TAK-4® 
na wszystkie koła. 

 Centralnie usytuowana kierownica zapewnia świetną widocz-
ność 

 

Zaawansowane Układy Bezpieczeństwa 
 Poprawiony promień zawracania i zwrotność 

 O 11% silniejszy moment hamowania w stosunku do 
wcześniejszego modelu (z opcją hamulców tarczowych) 

 7,8 m2 przeszklenia kabiny 

Niezrównana Niezawodność i Trwałość 
 Centralne stanowisko sprawdzania poziomu olejów 

 Pomieszczenie z wejściem do silnika i zespołu napędu 

 Większy o 29% zbiornik paliwa 

 Całodobowy globalny serwis 24/7/365 

Wyrafinowana Konstrukcja 
 Wyraźne wskaźniki sterują wodą, pianą i czystym 

czynnikiem (fluoropochodna  węglowodoru) 

 Objętość kabiny 7,8 m3 
 

 6 x 6 

 

NIE  ZOSTAWAJ  Z  TYŁU ! 



 

 

TO NOWY STRIKER ZMIENIA 
TWOJE SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

 
 

 
 
 

Wasz przedstawiciel w Polsce: 

 NAVIMOR OXER, Sopot 
www.navox.pl  58 550 78 02 
 

 
 
 
 
 
 
Podane parametry są częściowe i 
przykładowe. Inne opcje możliwe 
do wprowadzenia na zamówienie. 
 
Striker 6x6 spełnia i przewyższa wy- 
magania National Fire Protection 
Association NFPA 414, Federal Avia- 
tion Administration FAA i Internatio- 
nal Civil Aviation Organization ICAO 
wobec lotniskowych wozów ARFF  
klasy 3 000 gal (11.356 litrów) 

 
   PARAMETRY 
   Prędkość maksymalna: większa niż 113 km/godz. 
   Stabilność Poprzeczna (Statyczna): ≥ 30° 

   Pokonywanie pochyleń: Podjazd / zjazd –  pochylenie 50% 

   Średnica zawracania: 23,8 m 
   Wymiary: 

 1.207 cm długość 

 300 cm szerokość  

 356 cm  max wysokość bez HRET (z pełnym zbiornikiem wody) 
  
   

   PODWOZIE 
   Silnik: Deutz TCD 16.0 L V8, moc 700 KM, moment  obrotowy 2.645 Nm przy    
   1.400 obr/min, zgodność z normami emisyjnymi Tier4/Euro5  

   Przeniesienie napędu:  Automatyczna,  elektroniczna,  7-biegowa skrzynia   
   Allison 4800 EVS 

   Anti-Lock Braking System (ABS) 
   Kabina: Konstrukcja  z ram  aluminiowych,  do 5 siedzeń,  centralna pozycja kie-      
   rowcy, dookólna deska instrumentów, wyraźne podświetlane wskaźniki i zegary 

   Klimatyzacja: wydajność 63.300 kJ 
   Ogrzewanie kabiny: wydajność 84.400 kJ 
   Skrzynia transmisji: Oshkosh, niezależnie zwieszona, dyferencjał automatycznej  
   proporcji momentu obrotowego, blokowana przez kierowcę 

   Oś przednia: Oshkosh 14.061 kg, podwójna kątowa przekładnia różnicowa,  
   włączana przez kierowcę blokadą różnicową, poprzecznie i osobno przód/tył 
   Hamulce przednie: Jako standard bębnowe Rockwell® z podwójnym siłownikiem  
   powietrznym. Jako opcja hamulce tarczowe 17” Rotor Bendix® SN7 
   Osie tylne: 2 x 14.061 kg, w sumie 28.123 kg z podwójną, kątową  przekładnią   
   różnicową firmy Oshkosh i włączaną  przez kierowcę blokadą. 
   Hamulce tylne: Typu S-cam, sprężynowanie pneumatyczno-mechaniczne, opcja  
   hamulce tarczowe  
   Zawieszenie:    System  niezależnego   zawieszenia  TAK-4 ®   firmy Oshkosh z   
   podwójnymi  dźwigniami kierującymi i pojedynczymi  resorami  sprężynowymi     
   zapewniającymi  sprężynowanie  kół  (skok) do 40,6 cm, doskonałą  jezdność,  
   zwrotność i wygodę kierowania na wszystkich rodzajach terenu. 
   Ogumienie: Michelin 24R21 XZL 
   Dopuszczalna masa całkowita GVWR:  39.546 do 42.183 kg 
   Rozstaw osi:  od pierwszej do trzeciej 678 cm 

 
WYPOSAŻENIE GAŚNICZE 
Działko dachowe: Opcje niezasysające i zasysające, sterowane elektrycznym joystickiem, 
2.366/4.732 l/min. Opcje do 6.000 l/min 
Działko zderzakowe: Niezasysające, sterowane joystickiem, 1.136 l/min. Opcje  wydajności. 
Zbiornik wodny: Pojemność 11.356 l. Opcje 12.000 i 12.500 l,  materiał  odporny na korozję  
i promienie UV, polipropylen 
Zbiornik piany: Pojemność 1.590 l, materiał odporny na korozję i promienie UV polipropylen 
Autopompa: Napęd z rozdzielacza mocy, Waterous® CRQB, odśrodkowa, jednostopniowa, 
korpus żeliwny, wirnik mosiądz, wał ze stali nierdzewnej, do pracy w jeździe, 7.511 l/min  

 Opcja wysokowydajnej pompy Waterous® CRUQB 10.031 l/min. 

 Opcja pompa wykonana z brązu i mosiądzu 
Zwijadła stałe:  Linia 30 m woda/piana lub 46 m z linia proszkową  

System dozowania piany: Obiegowy typu around-the-pump 

Zaawansowana Technologia Gaszenia   
 Ultra-wysokie ciśnienie wody 

 Wysokociśnieniowe pompy wody 

 Cztery czynniki gaśnicze (woda, piana, proszek, czynnik „czysty” fluoropochodny)   

  System Sprężonej Piany CAFS 
a 

OPCJE. 
Wychylane zwijadła: Linia 30 m woda/piana lub 46 m z dodaną linią proszkową 
Składanki: Do dwóch składanek 44-milimetrowego węża po 91 m każda z dwoma podłą-
czeniami (po jednym z każdego boku wozu) 
Hamulce tarczowe o konstrukcji outboard mounting 
Mechanizm Skrętnej Tylniej Osi 
Centralny System Pompowania Kół 
Pakiet niskotemperaturowy dla operacji w temperaturach do -40°C 
Dodatkowa pompa hydrauliczna Opcje 10 i 15 kW 
Oświetlenia dodatkowe 
Działko na Dalekosiężnym Wysięgniku HRET 
Wysokowydajne Działko Zderzakowe montaż stały lub niskiego ataku 4.732 l/min 
System Proszkowy: linie pojedynczego i podwójnego czynnika i/lub przez działko dachowe 
System Centralnego Smarowania 
Bezpośredni Wtrysk Hydro-Chem™ Dachowe działko proszkowe i/lub podwójna linia ręczna 
System „Czystego” Czynnika: linie pojedynczego i podwójnego czynnika i/lub przez HRET 
Elektroniczny System Proporcji Piany 
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