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To my 

ZIEGLER Jako grupa firm nastawionych na przyszłość ZIEGLER stawia na długofalowy 

rozwój w oparciu o zgromadzone doświadczenie i wiedzę w dziedzinach 

skuteczności, niezawodności wieloletniej eksploatacji swoich produktów. 

Samochód pożarniczy jest zawsze inwestycją w przyszłość. Chcąc, aby była 

to inwestycja zawsze trafiona, dostarczamy klientom najwyższej próby 

jakość i nowoczesność rozwiązań, co oznacza doprowadzony do perfekcji 

proces produkcji, niezwykłą stabilność parametrów, optymalną ochronę 

antykorozyjną i elastyczność w spełnianiu indywidualnych życzeń 

użytkownika. 

Szczycimy się również obszernym programem produkcji urządzeń i 

podzespołów ochrony pożarowej, które stanowią najwyższej klasy 

uzupełnienie naszego program budowy pojazdów pożarowych i 

spełniają z naddatkiem wymagania standardów, przepisów i zarządzeń. 

. 



  
  

Zapewniamy bezpieczeństwo. 

Misja naszej firmy nie pozostawia wątpliwości, co oznacza marka 

ZIEGLER: Naszym nadrzędnym celem jest ochrona bezpieczeństwa 

publicznego. Naszą motywacją i podejściem w realizacji tego celu 

jest postawienie na najbardziej konkurencyjne rozwiązania techniki 

przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego. Bierzemy na siebie 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań klientów i ich satysfakcję. . 

3 



  
  

Nowa klasa Z-Class 
Lotniskowych pojazdów 

Wspólna platforma – trzy typy – wiele wariantów 



  
  

Optymalne 

przyspieszenie  

Dzięki nowej koncepcji 

jednostki napędowej 

Przemyślane rozwiązania Funkcja prowadzenia 

akcji gaśniczej podczas 

jazdy Pump and Roll   

w każdych warunkach 

obciążenia i przy każdej 

prędkości  

zabudowy nadwozia, roz-

łożenia obciążeń i nisko 

usytuowany środek cięż- 

kości pozwalają pomieścić 

aż do 19 ton środków 

gaśniczych na pojeździe 

Niezwykle obszerne 

wnętrze kabiny z wyso-

kością wewnątrz 1,80 m 

zapewnia świetną widocz-

ność dzięki przeszkleniu 

dochodzącemu do 11 m2 

Szczególna przyjazność 

kierowania  i   sterowania 

dzięki przemyślanemu roz-

planowaniu panelu kontrol-

nego w kabinie nowej kon-

strukcji Z-Cab AiR 

Postawiliśmy na wszechstronność… 
Projektując rodzinę pojazdów lotniskowych Z w zgodności z zalece-

niami ICAO chcieliśmy zapewnić sobie możliwość ich budowy na 

różnych wielkościach specjalistycznych podwozi. Koncepcja modu-

łowości konstrukcji pozwala nam teraz oferować różne wielkości 

tych samochodów poczynając od dwuosiowych 4×4  do cztero-

osiowych 8×8 zachowując wspólną platformę sprzętową. 

… i różnorodność konfiguracji 

Specyficzne wymagania operacyjne na różnych lotniskach narzucają 

dokonanie wyboru różnych wielkości podwozia i zasobów środków 

gaśniczych. Nasza oferta pojazdów klasy Z pozwala wybrać wersję 

pojazdu, który będzie spełniał konkretne wymagania w tym względzie. 

. 
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Bezpieczeństwo 
Nasza wiedza i 50 lat doświadczenia 

zapewniają bezpieczeństwo od startu do 

wylądowania  
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Od ponad pięćdziesięciu lat marka ZIEGLER oznacza bezpieczeń-

stwo na lotniskach na całym świecie. Lotniskowe pojazdy ratowniczo-

gaśnicze nie bez powodu są uważane za najbardziej złożone i wyra-

finowane wśród pojazdów strażackich. Projektowanie i produkcja 

takich pojazdów wymaga specjalnych umiejętności i niezwykłej wiedzy 

inżynierskiej. Firma ZIEGLER dysponuje jednym i drugim. 

. 

Od 1969 roku produkujemy praktyczne, wysokowydajne produkty 

uwzględniające aktualny postęp techniczny i innowacje. Posiadamy 

imponujący program produkcyjny lotniskowych pojazdów ratowniczo-

gaśniczych z napędem 4×4, 6×6 i 8×8 – zaprojektowanych i wyprodu-

kowanych przez jeden i ten sam zakład. Dzięki ciągłemu rozwijaniu 

sprawdzonych, udanych koncepcji, mamy pewność, że nasze pojazdy 

Klasy Z znacznie przewyższają wymagania norm NFPA oraz ICAO.  

 

Naszym głównym celem jest niezmiennie skuteczność naszych 

rozwiązań technicznych i komponentów w działaniu. Muszą one działać 

niezawodnie i bez ograniczeń w przypadku awarii. To jest nasza definicja 

całościowego bezpieczeństwa pożarowego na lotniskach. 
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Konstrukcja sprawdzona w testach zderzeniowych 

Olbrzymi nacisk kładziemy na bezpieczeństwo załogi. Dlatego nasza kabina Z-Cab AiR została zapro-

jektowana zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi i zbudowana z zastosowaniem najnowo-

cześniejszych metod. Ani razu w trakcie testów zderzeniowych prowadzonych zgodnie z normą ECE 

R29-3 nie doznała niebezpiecznej dla pasażerów deformacji. Wykazano, że bezpieczna strefa zderze -

niowa jest zachowana. Obliczeniowa sztywność kabiny dzięki tym testom została fizycznie potwierdzo-

na i tym samym kabina przekroczyła stawiane przed nią wymagania rozporządzenia ECE. 

Ergonomia w kokpicie 

Układ nowego kokpitu poprzedziliśmy badaniami i symulacjami ergonomicznymi.  Zapewniliśmy optymalny 

dostęp, widoczność i położenie wszystkich elementów sterowania. Pogrupowaliśmy je według funkcji: 

operacje jazdy, funkcje gaśnicze, operacje drugorzędne. 

Nowa kabina Z- Cab AiR 
Bezpieczeństwo dzięki widoczności 

Nasza nowa kabina została zaprojektowana i zbudowana z uwzględ-

nieniem zasad ergonomii i specyficznych wymagań stawianych wobec 

lotniskowych wozów strażackich. Jej cechy to: doskonała widoczność 

we  wszystkich  kierunkach,  najwyższe  standardy  bezpieczeństwa 

załogi potwierdzone testami zderzeniowymi ECE R29-3 oraz  system 

sterowania funkcjami Z-Control najnowszej generacji. 

8 Z-Class 



  
  

ZIEGLER Bedienkonzept 

Z-Control jest to modułowy interfejs  użytkownika  

najnowszą generacji, który zapewnia  maksymal-

ną  elastyczność  sterowania   funkcjami.  Nowo-

czesna, zestandaryzowana i modułowa architek-

tura oprogramowania oznacza najwyższy poziom 

jakości, elastyczności i pewności  na  przyszłość. 

Nigdy wcześniej użytkownik nie mógł tak łatwo 

ustawić parametrów funkcji lub je dodatkowo 

uzupełniać. Z-Control to najlepszy intuicyjny 

interfejs użytkownika. 
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Komponenty 
Niekwestionowana jakość 

System sygnałów awaryjnych i oświetlenia ZIEGLER  

Innowacyjny system oświetlenia pojazdu 

w postaci listew świetlnych w szerokim 

wyborze. Po każdej stronie pojazdu do 7 

takich elementów zapewnia jaskrawą 

widoczność samochodu podczas akcji. 

Parametry jasności wielokrotnie przekra-

czają wymagane normy. 

System kamer w miejsce 

lusterek wstecznych 

Ausrüstung 
Wnętrze pojazdu zapewnia wystarczająco 

dużo miejsca na sprzęt ratowniczy i oso- 

bisty.  Doboru  tego  sprzętu dokonujemy 

indywidualnie, zgodnie z zastosowaniem 

pojazdu i życzeniami klienta. 
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Zespoły napędowe System gaśniczy 

Konfiguracja elementów napędu podyktowana jest szczególnymi 

wymaganiami stawianymi przed lotniskowymi pojazdami 

ratowniczo-gaśniczymi, wśród których najważniejsze to maksy-

malne przyspieszenie przy możliwie największej pojemności 

zbiorników środków gaśniczych. Najnowsze rozwiązania w tej 

dziedzinie pozwalają na prowadzenie akcji gaśniczych w trakcie 

jazdy z dowolnie dużą prędkością. Jest to funkcja Pump & Roll 

spotykana tylko w pojazdach lotniskowych. 

Element podstawowy o krytycznym znaczeniu dla pojazdu stanowią 

nasze sprawdzone podczas wielu tysięcy godzin eksploatacji firmo-

we autopompy  ZIEGLER.  Odznaczają  się  niezrównaną solidnością, 

wytrzymałością eksploatacyjną, odpornością na zanieczyszczenia wody  

i łatwością serwisowania. Koniecznym dodatkiem do systemu są nasze 

firmowe układy dozowania piany ZIEGLER, które również sprawdziły się  

przez długie lata eksploatacji na całym świecie. 

Zbiorniki środków gaśniczych Działka dachowe i zderzakowe 

Kombinacja kompozytowych zbiorników pojazdu może pomieścić 

aż 19 ton wody I piany ogółem. Te na nowo zaprojektowane zbio-

rniki są usytuowane w najniższej możliwej pozycji w podwoziu za-

pewniając niskie ułożenie środka ciężkości. To z kolei przekłada 

się na doskonałą stabilność poprzeczną pojazdu I jego świetne 

parametry jazdy. 

 

Znane i sprawdzone działka ZIEGLER stanowią uzupełnienie 

naszych jednolitych systemów gaśniczych. Wysokie wydajności 

sięgające 8.000 l/min są dla nich codziennością. Jako alternatywę 

działka dachowego proponujemy ramiona robocze z własnymi 

działkami. Proponujemy też wersję opuszczaną naszych działek 

zderzakowych. 
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Projektant, producent, 

sprzedawca i serwisant – to 

jedna i ta sama firma. 

Technika gaśnicza 

Miejskie samochody strażackie 

Wsparcie techniczne i serwis 

Sterowanie i obsługa 

Węże i armatura 

Albert Ziegler GmbH 
Zapewniamy bezpieczeństwo. 

Albert-Ziegler-Straße 1 Na fotografiach mogą być widoczne elementy 

wyposażenia nie będące częścią standard-

owego zakresu dostawy. Aktualna specyfi-

kacja może ulec zmianie w dowolnym 

momencie. 
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