
 

 

          NAJTAŃSZA ASYSTA PRZY TANKOWANIU SAMOLOTÓW 
      NAJSZYBSZA INTERWENCJA 

 
 

Stinger Q4™  to najbardziej  ekonomiczna  alternatywa ochrony 
operacji  tankowania  samolotów .  To  możliwość natychmiasto-
wej interwencji  w akcjach  ratownictwa,  gaszenia oraz neutrali-
zacji materiałów niebezpiecznych.  Stinger Q4™ zapewnia świet-
ną manewrowość dzięki lekkiej  choć odpornej  konstrukcji  oraz 
niezrównaną skuteczność dzięki  czterem czynnikom gaśniczym. 
 

POSTAW NA NAJTAŃSZĄ ASYSTĘ I NAJSZYBSZE NATARCIE 

 

STINGER Q4  WYPEŁNIA LUKĘ  
 

Jedyne takie podwozie 
     Tylko podwozie Ford Super Duty F-550 4x4  
     nie ma w swej klasie konkurentów i zapew- 
     nia wystarczającą moc, nośność i odporność 
 

Dość spalania nadmiernych ilości paliwa i 
zdzierania drogich opon 
    Oszczędzaj swoje duże wozy ratowniczo-  
    gaśnicze. Asystuj wozem Stinger Q4 przy   
    operacjach tankowania samolotów 
 

Dobór czynników gaśniczych 

     Wybierz najbardziej odpowiedni czynnik lub  
     ich kombinację  
 

 
 
Woda 
Zbiorniki 454 do 1136 litrów z układem pneumatycznym 
lub pompą odśrodkową 946 l/min (250 GPM) 
 
Piana 
38 – 151 litrów pre-mix, zbiornik pojedynczy lub podwój-
ny z zasysaczem środka pianotwórczego   lub  systemem 
wtryskującym środek pianotwórczy pompą nurnikową do 
stężenia 3% w technologii CAFS 
 

 
System proszkowy 
Pojemność 227 kg (500 lbs) wydajność do 2,26 kg (5 lbs) na 
sekundę przez linię szybkiego natarcia 30.48 m (100 ft) z wy- 
dajnością 3.17 kg (7 lbs) / sek w otoczce lub niezależnie. 
 
Czysty czynnik  
 54 kg (120 lbs) czynnika Halotron podawanego z wydajnością  
do 2.26 kg (5 lbs) na sekundę przez linię szybkiego natarcia od 
długości 30.48 m (100 ft). 
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Specyfikacja, opis i ilustracje w niniejszym doku-
mencie  są  ścisłe  na  tyle,  na  ile  znane były w 
chwili publikacji  i mogą ulec zmianie w każdym 
momencie.  Konfiguracja i wyposażenie widocz-
ne na  ilustracjach  może nie uwidaczniać wypo-
sażenia opcjonalnego ani standardowego. Poda-
ne wartości parametrów są nominalne. 

INFORMACJE OGÓLNE 
• Dopuszczalna masa całkowita 8.845 kg 
• Dwuczynnikowa linia szybkiego natarcia i 

dwuczynnikowe działko zderzakowe 
• Pompa pneumatyczna lub odśrodkowa 
• Wersje zbiorników  454 l, 757 l lub 1136 l wody  
• Pre-mix piany, pojedynczy lub podwójny zbior-  
  nik, zasysacz środka pianotwórczego lub wtrysk  
  środka pompą nurnikową w technologii CAFS 
• Zbiornik proszku 227 kg  
• Zbiornik czynnika czystego 54 kg  
• Do 46 m węża w luźnej wiązce  
• Jedna składanka 61 m węża 3.6 cm  
• Napełnianie wodą i pianą z poziomu gruntu 
• Panel sterowania w kabinie  
• Uruchamianie linii z kabiny lub ze  zwijadła 
• Pełny panel strukturalny 
• Lekkie butle kompozytowe na gaz  roboczy 
 

OPCJE PODWOZIA 
Ford Super Duty F-550, 4 X 4 
• Powiększone kabiny: Super Cab lub załogowa  
   (obie do 6 osób) 
• Opcje standardu wykończenia XL lub XLT 
• Silnik turbo diesel 6.7l  Power Stroke® V8  
• Automatyczna skrzynia TorqShift  
 

 
Konfiguracja dostosowana do specyfikacji klienta 

STANDARD 
• Główny wyłącznik akumulatorów 
• Sygnał cofania 
• Dwa zaczepy holownicze z przodu 
• Zderzak przedni z ramą ochronną 
• Chlapacze kół przednich i tylnich 
• Pomosty kabinowe zgodne z NFPA 
• Gaszenie w trakcie jazdy 
• Przyspieszenie 0-80 km/godz. w ciągu 20 sek.   
  w  wersji ze zbiornikiem 1.136 l 
• Zabudowa nadwozia z aluminium  
• Żaluzje skrytek  
• Skrytki z wysuwanymi podłogami 
• Przeciwpoślizgowe powierzchnie  aluminiowe  
   zgodne z NFPA 
• Zwieńczenia zderzaków ze stali nierdzewnej  
• Gwarancja na zabudowę dziesięć  (10) lat 
• Oklejenie odblaskowe zgodne z NFPA 
• Skrytki malowane rozbryzgowo na szaro 
• Oświetlenie LED zgodne z DOT 
• Światła ostrzegawcze LED zgodne z NFPA 
• Sygnał dźwiękowy syreny i głośnik 
• Oświetlenie wnętrza skrytek LED  
• Oświetlenie kabiny i światła obrysowe wg NFPA 
• Elektroniczny system kontroli obciążenia  
• Światło punktowe w kabinie na elastycznym  
   przegubie 
• Pokrycie podłogi skrytek tworzywem kauczuko- 
   wym Dri-Deck  

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
• Fotele z wnękami mocowania aparatów SCBA  
• Firmowe felgi aluminiowe 
• Kołpaki ze stali nierdzewnej imitujące felgi 
• Winda na zderzaku przednim 5,44 t 
• Kolorowa kamera wsteczna 
• Kamera podczerwieni FLIR 
• Zaczep holowniczy V klasy z 7-pinowym złączem 
• Malowanie dwu-kolorowe 
• Regulowane półki 
• Wysuwane, regulowane tace  
• Wysuwane tace podłogowe 
• Wysuwane i obniżane tace 
• Wysuwane tablice narzędziowe 
• Zamykane żaluzje skrytek 
• Poziome skrzynie narzędziowe  
• Tylne światła LED kierowania ruchem drogowym 
• Prostownik ładowania akumulatora  
• Bariera ograniczająca 
• Latarki firmy Streamlight  
• Tylne oświetlacze terenu z układem optycznym  
• Oświetlacz teleskopowy 12V 
• Gniazda zasilania zewnętrznego kabiny i skrytek  
• Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia  
• Zawory napełniania proszkiem i czystym czynni- 
   kiem z poziomu gruntu 
• Maszt oświetleniowy na kabinie 
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8.128 mm 
 UWAGA: Rysunek pokazuje kabinę w wersji Ford Super Cab 

4.724 mm 

2.311 mm 
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