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Pojazdy specjalne

W 2018 r. Volvo Trucks Poland odno-
towało rekordowy wzrost sprzedaży 

podwozi do segmentu pożarniczego 
powyżej 16 ton, wysuwając się w  tej 
kategorii na 1. miejsce. Dostarczyło  133 
pojazdy, co stanowi wzrost o  75% r/r. 
To najlepszy wynik w historii fi rmy. 

Modernizacja straży pożarnej trwa od 
kilku lat, ale w  ub. roku strażacy kupili 
najwięcej pojazdów pożarniczych i  ra-
towniczo-gaśniczych. To efekt lepszej 
dostępności środków na nowy sprzęt. 
Jest coraz więcej możliwości fi nansowa-
nia zakupu samochodów, a nawet budo-
wy nowoczesnych remiz. W 2016 r. stwo-
rzono specjalny program, w ramach któ-
rego Państwowa Straż Pożarna otrzyma 
do 2020 r. aż 1,7 mld zł, z czego ponad 
500 mln ma trafi ć do OSP. To jednostki 
najmniejsze, ale często jako pierwsze 
reagują na zagrożenia, zwłaszcza na tere-
nach oddalonych od dużych aglomeracji 
miejskich. OSP kupiły w 2018 r. najwięcej 
pojazdów pożarniczych na podwoziach 
Volvo: 103 (na wszystkie 133). 

Nowoczesne wozy strażackie na pod-
woziach Volvo trafi ły m.in. do jednostek 
OSP z  województwa kujawsko-pomor-
skiego. „Zakupiliśmy łącznie 13 wozów 
strażackich o wartości 13 mln zł. Jestem 
przekonany, że przyczyni się to do popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców nasze-
go województwa. O tym, jak ważne jest 
to dla lokalnych społeczności, świadczą 
uroczyste powitania nowych pojazdów 
w  poszczególnych miejscowościach” – 
mówił Piotr Tomaszewski, dyrektor Zarzą-
du Wykonawczego OW Związku OSP RP.

Większość pojazdów, które trafi ły do 
jednostek OSP w Kujawsko-Pomorskim 
zabudowano na podwoziach Volvo FL 
4x4 z silnikami o mocy 280 KM i kabinami 
brygadowymi, które zapewniają komfor-

Polscy strażacy polubili Volvo Trucks
tową jazdę 6 (1+1+4) strażakom z pełnym 
ekwipunkiem. Volvo FL 4x4 mają stały 
napęd na wszystkie koła z  podziałem 
68% na przód i 32% na tył, dzięki czemu 
są w  stanie sprostać zadaniom nawet 
w trudnym terenie. Nadwozia strażackie 
wykonała fi rma Bocar. „Podwozia Volvo 
to doskonała baza dla naszych zabudów, 
gdyż konstrukcja pojazdów ułatwia mon-
taż całego wyposażenia. Ergonomia kabin 
Volvo jest jedną z najwyżej ocenianych. 
Jednym z takich czynników jest łatwość 
wsiadania i wysiadania z kabiny. Jakość 
podwozi Volvo Trucks gwarantuje długą 
bezproblemową eksploatację, dzięki 
czemu strażacy, z pełnym poświęceniem, 
będą mogli nieść pomoc wszystkim 
potrzebującym” – ocenił Maciej Rada-
szewski, dyrektor ds. produkcji Bocar 
Sp. z o.o.

Nowe wozy strażackie spełniają 
wszystkie najnowsze normy obowiązują-
ce współczesne średnie pojazdy ratowni-
czo-gaśnicze klasy GBA 3/16. Zabudowa 
ma mieszaną konstrukcję metalowo
-kompozytową i mieści 7 schowków na 
sprzęt, zamykanych żaluzjami. Oświet-
lenie wykonano całkowicie w technologii 
LED. Pojazd przewozi w kompozytowych 
zbiornikach 3000 l wody i  300 l środka 
spieniającego. Na układ wodno-pianowy 
składają się: autopompa dwuzakresowa 

typ A 16/8–4/40 (wydajność 2900 l/min 
przy ciśnieniu 8 barów i  400 l/min przy 
ciśnieniu 40 barów), dozownik środka 
pianotwórczego (3% i 6%), linia szybkie-
go natarcia 60 m zwijana elektryczne lub 
ręcznie z prądownicą wysokociśnieniową 
oraz działko wodno-pianowe DWP 8/16. 
Pojazd jest chroniony przez zraszacze 
przednie i boczne.

Wyposażenie standardowe obejmuje 
m.in. generator sygnałów dźwiękowych, 
maszt oświetleniowy z najaśnicami LED, 
sprzęt łączności radiowej, niezależne 
ogrzewanie kabiny i przedziału autopom-
py, klimatyzację kabiny, falę świetlną, 
kamerę cofania i  wyciągarkę elektrycz-
ną 8 t w  obudowie kompozytowej. „To 
dla OSP przeskok cywilizacyjny, do tej 
pory większość jednostek pracowała na 
kilkudziesięcioletnim sprzęcie, który nie 
dawał takich możliwości. Nasze podwo-
zia, niezależnie od tego, czy mają kabiny 
załogowe, czy krótkie, są pojazdami 
pełnonapędowymi, czyli terenowymi. 
Część jest wyposażona w automatyczne 
skrzynie biegów, dzięki czemu kierowca 
może całkowicie skupić się w na manew-
rowaniu samochodem. Dużym atutem są 
silniki spełniające normy Euro VI” - mówi 
Dariusz Januszewski, reprezentant hand-
lowy ds. sprzedaży podwozi w  Volvo 
Trucks Poland.

W 2019 r .  Vo lvo 
Trucks Poland chce 
dalej umacniać się 
w segmencie pojaz-
dów o przeznaczeniu 
pożarniczym i ratow-
niczo-gaśniczym. 


