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CIĘŻKI, SPECJALNY SAMOCHÓD DO DEKONTAMINACJI PRZY ZAGROŻENIACH CBRNe 
HEAVY CBRNE DECONTAMINATION VEHICLE

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

PODWOZIE / CHASSIS

KABINA / CAB

typ / type
moc max./ max. power
skrzynia biegów / gearbox 
rozstaw osi/ wheelbase

typ / type 

SCANIA G410, silnik Euro 6 DC13
410 KM (302 kW) /410 HP (302 kW)
automatyczna / automatic
4x2,5550 mm

dwuosobowa 1+1 / crew 1+1 

materiał / material

ilość  przedziałow /
compartments quantity

7 + 1 zewnętrzny pod tylną klapą /
7 + 1 external under the tailgate

kompozyt poliestrowy / polyester compositeZABUDOWA / 
SUPERSTRUCTURE

MASA / MASS

WYMIARY / DIMENSIONS

DMC / GVW

[dł. x szer. x wys.] / [L x W x H]

18 000 kg

11175 mm x 2550 mm x 3556 mm 
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EQUIPMENT / WYPOSAŻENIE

1.  Generator prądotwórczy napędzany od przystawki odbioru mocy. Moc generatora 50kVA/Power generator (50kVA) driven from the PTO.

2.  Maszt pneumatyczny Firecco z zamontowaną kamerą PTZ Hikvision oraz czterema lampami LED o mocy 78W i o strumieniu świetlnym 8000lm 
każda. (2 Lampy ze światłem skupionym, dwie z rozproszonym). /Fireco pneumatic mast with Hikvision PTZ camera and four LED lamps 
(78W)/8000 lm each. (2 lamps with focused light and two with diffuse light).

3.  Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji przedziałów służących do procesu dekontaminacji, dodatkowo wentylowany jest także przedział 
sprzętowy. / Heating, ventilation and air conditioning system in compartments used for decontamination; equipment compartment is also 
ventilated.

4.  Układ audio-wideo. 1 kamera PTZ na maszcie i 6 wewnątrz pomieszczeń do obserwacji procesów dekontaminacji. System audio umożliwia 
komunikację operatora z poszczególnymi pomieszczeniami pojazdu za pośrednictwem systemu SIP. Praca w trybie duplex i simplex w zależności 
od wybranej opcji. /Audio-video system. One PTZ camera on a mast and 6 cameras inside the compartments for observing decontamination processes. 
The audio system allows the operator to communicate with other compartments of the vehicle via the GIS system. Duplex and 
simplex operation depending on the option selected.

5.  System stopni rozkładanych – wykonanych w taki sposób, aby nie był możliwy kontakt osoby skażonej z osobą po dekontaminacji. 
Pomieszczenie nadzoru także posiada swoje stopnie. System stopni wraz z dedykowanymi barierkami. / System of folding steps that prevent 
contact of a contaminated person with a decontaminated one. The supervision room has also its own steps. Steps are equipped with railings.

6.  Dwie windy załadowcze – boczna i tylna. Boczna do załadunku i rozładunku sprzętu w przedziale sprzętowym. / Tail lift and side lift. The side 
one is used for loading and unloading equipment. The tail lift is fitted with a wash-down room and a brush system, which makes the lower part 
of the decontamination cabin.

7.  Kabina dekontaminacyjna – zamontowana na klapie tylnej, wykonana z twardego PVC, wyposażona w system dysz, zamków i zapinek, służących do 
połączenia jej z brodzikiem na windzie. Kabina posiada system naciągów jak i układ jej składania. Kabina wyposażona w kamerę do podglądu strefy 
wokół, a także oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz włączane samoczynnie po otwarciu klapy. / Decontamination cabin is made of hard PVC and 
mounted on the tailgate. It is equipped with a system of nozzles, locks and fasteners to connect it to the tail lift wash-down room. Cabin has a 
tensioning system as well as a folding system. The cabin is equipped with a camera allowing to watch the area around, as well as lighting inside and 
outside the cabin, which is automatically switched on when the tail lift is opened. 

8.  Układ rozprowadzenia tlenu do pomieszczenia rehab, wyposażony w 5 przyłączy do masek tlenowych, przełącznik butli zasilającej oraz 
manometr. / Oxygen distribution system to the rehab room is fitted with 5 connections for oxygen masks, an oxygen cylinder switch and a manometer.

9.  Zsypy na ubrania wyposażone w zaczep na worki. Zsypy zamontowane w trzech pomieszczeniach, tak, aby przyspieszyć proces dekontaminacji. 
Zamykane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. / Clothing chutes are equipped with hooks for bags. Clothing chutes are installed in three rooms 
lockable from inside and outside to speed up the decontamination process. 

10. Składane siedziska z tworzywa, łatwe do czyszczenia. / Folding seats made of plastic are easy to clean. 

11.Markiza na boku zabudowy rozkładana elektrycznie za pomocą pilota. / Awning on the side of the truck body is remotely controlled.

12.  Komora rękawicowa w pomieszczeniu nadzoru służąca do dekontaminacji urządzeń pomiarowych, sprzętu wrażliwego oraz cennych
przedmiotów osobistych osób dekontaminowanych. Komora posiada dwie śluzy podawcze (z zewnątrz i wewnątrz pojazdu) oraz jedną wydawczą
do pomieszczenia rehab. Komora wyposażona w odciąg, układ pneumatyczny, zlew oraz system interlock do blokowania poszczególnych śluz. /
Glovebox in the supervision room is used for decontamination of measuring devices, sensitive equipment and valuables of decontaminated persons. 
The chamber has two sluices for contaminated personal belongings (from outside and inside of the vehicle) and one sluice for clean items leading to the 
rehab room. The chamber is equipped with an extraction fan, pneumatic system, a sink and interlock system for locking individual sluices.

13. Układ wodny ze zbiornikami na wodę brudną i czystą, wyposażony w podgrzewacze wody oraz w hydrofor. Układ zasila kran w blacie w 
pomieszczeniu nadzoru, kabinę natryskową (deszczownica i dysze) oraz posiada przyłącza do myjki wysokociśnieniowej. Pompa przystosowana do 
środków wykorzystywanych w procesie dekontaminacji służącą do odpompowywania wody zarówno z wewnątrz pomieszczeń, a także z brodzika w 
kabinie dekontaminacyjnej. / Water system with tanks for dirty and clean water are equipped with water heaters and a hydrophore. The system supplies 
water to the sink in the supervision room, as well as the shower cubicle (with a sprinkler and jet nozzle) and has connections for a high-pressure washer. 
A pump can be used with decontamination agents to pump out water from inside the rooms and from the shower base in the decontamination cabin.

14. Drzwi w przedziałach wyposażone w przyciski otwarcia i bezpieczeństwa, wyposażone w system elektrozamków. / Doors in compartments are 
equipped with opening and safety buttons, as well as a system of electric locks. 

15. Okna przezierne do pomieszczeń, które nie sa wyposażone w kamery. Przezierność okien sterowana z pomieszczenia nadzoru. Po wywołaniu 
alarmu, osoba nadzorująca może włączyć przeźroczystość szyb i mieć wgląd na sytuację w pomieszczeniach. W stanie normalnym szyba jest 
matowa. / Rooms that are not equipped with cameras are fitted with windows with frosted glass, which can be turned into clear ones. When an alarm 
goes on, the supervisor can switch on the button, which turns the windows into clear glass so that he can control the situation in the rooms. 

16. System automatycznych łańcuchów przeciwpoślizgowych / Automatic anti-skid chain system.

17. Szafa na odczynniki chemiczne. / Chemical reagent cabinet.

18.  Oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz w systemie LED, zapewniające odpowiednią widoczność podczas przeprowadzania procesu 
dekontaminacji. / Interior and exterior LED lighting system must ensure proper visibility during the decontamination process. 

19.  Układ elektryczny wyposażony w inwerter i dodatkowe akumulatory do zapewnienia zasilania nawet po wyłączeniu generatora bądź 
zewnętrznego źródła zasilania. System dobrany tak, aby pracował min 4 godziny. /  Electrical system is equipped with an inverter and additional 
batteries to provide power even when the generator is switched off or the external power source is cut off. The system must work for at least 4 hours. 

20.  Przedziały sprzętowe wyposażone w system regałów i półek do przewożenia specjalistycznego sprzętu. Przedział prawy zamykany klapą, 
przedział lewy żaluzją aluminiową. / Equipment compartments are fitted with a system of shelves and racks for transporting special equipment. Right 
compartment is closed with a side-hatch and the left compartment is closed with aluminium shutters. 




