
Øëàíã çà ïîæàðîãàñåíå
Специалният воден струйник 
създава толкова силна водна 
струя, че за удържането 
и насочването на шланга 
понякога са необходими двама 
и даже трима пожарникари.

Çàõâàò çà 
íàñî÷âàíå

ÄðúæêàÂîäíà 
äþçà

Âîäà îò 
øëàíãàÂîäíà ñòðóÿ

Ïîæàðíà àâòîñòúëáà
Пожарните, оборудвани с височинни 
спасителни средства, са незаме -
ними в борбата с пожари във високи 
постройки. Те разпръскват от 
височина големи количества 
вода или други гасителни вещества 
върху много голяма територия.

Разгъваеми стабилизиращи 
подпори (пети) не позволяват 
на тежката стълба да се клати 
върху еластичните автомо-
билни гуми и предпазват
самия автомобил от преобръщане.

Спасителният 
кош осигурява 
безопасност 

на пожар-
никарите 

при работа 
на голяма 
височина.

Ïîæàðåí àâòîìîáèë
Ñúâðåìåííèòå àìåðèêàíñêè ïîæàðîãàñèòåëíè 
àâòîìîáèëè îò ñåðèÿòà “Å-ÓÀÍ” ñå ïðîèçâåæäàò 
ïî ïîðú÷êà. Òå ñà áúðçè, ìîùíè, èçêëþ÷èòåëíî íàäåæäíè 
è åôåêòèâíè ìàøèíè â áîðáàòà ñ ïîæàðèòå. Âñÿêà 
êîëà ñå îáîðóäâà çà øèðîê êðúã îò ïðîòèâîïîæàðíè 
è ñïàñèòåëíè çàäà÷è, ñïîðåä ñïåöèôè÷íèòå íóæäè íà 
ïîæàðíàòà êîìàíäà, êîÿòî ãè ïîðú÷âà.

Ïðåäåí 
ïîæàðîãàñèòåëåí 
êðàí

Ñèðåíà

Áóôåð
Освен че в него има изтеглящи 
се кранове, той служи и за 
аварийно отместване на паркирани 
автомобили, които пречат в зоната 
на действие на пожарната кола.

Êàðäàíåí âàë
Този вал предава 

въртеливото движение 
от двигателя към 

задните колела и към 
главната помпа.

Íàïðå÷åí øêàô
Тук се съхраняват 
специални носилки 
за обездвижване 
и евакуиране на 
пострадали.

Øëàíãîâå 
óäúëæèòåëè
Те са дълги до 
61 м и са подредени 
на изтеглящи се 
рафтове.

Ñìóêàòåëåí êðàí
Ñãúâàåìè 
ñòúïàëà

Ðàçïðåäåëèòåëíè 
âåíòèëè è âðúçêè

Ïðåíîñèìà 
âîäíà ïîìïà

Ðîëêè ñ íàìîòàíè øëàíãîâå
Това са по-къси шлангове – 
с дължина 8 м или 15 м. 
Използват се за бързо удължаване 
на пожарните шлангове, за да 
се избегне изтеглянето им по 
време на работа – пълни с вода, 
те тежат стотици килограми.

Ïîæàðíàòà â äåéñòâèå
Пожарната кола има собствена цистерна с вода, 
но е възможно тя да се изразходва за по-малко от 
минута. Затова, щом пристигнат, пожарникарите 
незабавно се свързват към допълнителен източник 
на вода – обикновено хидрант на местния 
водопровод, но може и езеро, река или плувен басейн.

Âîäà îò õèäðàíòà êúì ïîìïàòà íà ïîæàðíàòà Âîäà êúì ãàñèòåëíèòå øëàíãîâå

Ïîæàðíè õèäðàíòè
Сигурно сте ги забелязали на 
различни места по улиците. Тези 
специални кранове позволяват 
на пожарникарите при нужда да 
черпят вода от водопроводната 
мрежа. Те се задействат 
с помощта на специален 
инструмент, с който разпо-
лагат само пожарникарите.

Ñãúâàåìè ñåäàëêè
В задната част 
на кабината има 
сгъваеми седалки за 
четирима пожарни-
кари. Тук те могат 
да се изправят в 
цял ръст и бързо 
да се подготвят 
според конкретната 
ситуация с пожара.

×åëíè ñâåòëèíè

Ñâåòîäèîäíè ñèãíàëíè 
êîëîíêè

Êëèìàòèê

Âîäíî îðúäèå
Този мощен воден струйник за много силни 
пожари изстрелва повече от 3700 литра 
вода в минута. Може да се управлява 
и дистанционно, и ръчно от пожарникар 
на покрива на машината.

Ñâåòîäèîäåí 
ïðîæåêòîð

Ïàêåò ùóðìîâè ñòúëáè
Целият пакет лесно се обръща встрани 
за по-лесен достъп до стълбите. С тях 
пожарникарите преодоляват препятствия. Ïîæàðíè 

øëàíãîâå
(ìàðêó÷è)

Ñâåòîäèîäíè 
ñèãíàëíè ñâåòëèíè

Êàáèíà

Пожарните стълби са телескопични – 
в сгънат вид се побират на покрива 
по дължината на автомобила, но 
разгънати достигат многократно 
по-голяма дължина – дори до 112 метра! 
Стълбата се насочва в различни 
посоки, тъй като е монтирана 
върху въртяща се платформа.


