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A közel 26 tonnás jármű mozgatásához azonban erő is kell, 
így a teljesítményét egy 470 lóerős motor adja a 6×4-es hajtás-
képlet mellé. A gépjármű megkülönböztető fényjelzés használa-
tával maximum 120 km/h sebességet érhet el. Köszönhetően a 
kialakított hajtásláncnak, menet közbeni oltásra is alkalmas, ami 
elsősorban az RM15C orrágyú érdeme. A jármű egyik különle-
gessége, hogy a vezetőfülkében található LCS-vezérlőpultról is 
tökéletesen irányíthatóak az oltási folyamatok. A gépjármű hát-
falára szerelt LED forgalomterelő berendezésnek köszönhetően 
a környezetben tartózkodók értesülhetnek az aktuális forgalmi 
helyzetről, és figyelmeztethetőek a veszélyre. A kezelőszemély az 
aktív piktogramos funkciókapcsolókon keresztül előre beprogra-
mozott szövegeket és szimbólumokat állíthat be, ami a forgalom-
terelő berendezésen megjeleníthető.

Tűzoltástechnika 

A BorsodChem 2009-ben egy ULF és 2010-ben egy SLF 
gépjárművel bővítette állományát. Ezen járművek legjobb meg-

Ozsváth Ádám
Rosenbauer ULF 
6000/1000/1000 univerzális 
tűzoltó gépjármű

A BorsodChem Zrt. ma Magyarország vezető vegyipari társa-
sága, és egyben Európa egyik piacvezető izocianát (MDI, TDI)-, 
PVC- és klór-alkálitermék-gyártója. Az üzemben nagy hangsúlyt 
fektetnek a biztonságra, a létesítményi tűzoltóság fejlesztésére. A 
2019-ben átadott gépezetes tolólétra után 2021. június végén ve-
hette át a BorsodChem Létesítményi Tűzoltósága a legújabb és 
legmodernebb Rosenbauer ULF gépjárművet.

Rugalmas, egyedi megoldások 

A 2019-ben átadott L32A-XS tűzoltó létraszerhez hasonló-
an az ULF 6000/1000/1000 kialakítású univerzális oltó szintén 
MAN alvázon teljesít majd szolgálatot. Az alapból 6 ezer liter 
víz, ezer liter habképző anyag és ezer kilogramm por tárolóka-
pacitás tekintélyt parancsoló még egy veszélyes vegyi üzemben 
is. Ebben a vegyipari környezetben olyan tűzoltó gépjárművekre 
van szükség, melyek megfelelnek az itteni speciális követelmé-
nyeknek. Az ilyen típusú komplex járműveknél a CBS, angolul 
Customized Body System (testreszabott karosszériarendszer) 
felépítmény a teljesen megszokott. Minden modul rendkívül sta-
bil és korrózióálló felépítmény egység lézerrel vágott, hajlított, 
és ragasztással összeillesztett alumíniumlapokból készül. A maxi-
mális rugalmasságot, vagyis az üzemi igények kielégítését az teszi 
lehetővé, hogy a CBS-felépítmények egy segédalvázra vannak 
szerelve, így a modulok egyedileg rendezhetők és adaptálhatók.
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a PANTHER-nél is megszokott módon, a gépjármű levegőkörét 
használva tudjuk kifújni a bennmaradt vizet a csőszakaszból.

Nagy teljesítmény – nagy vetőtávolság 

A gépjármű hajtásláncából adódóan DX fokozatban forgatni 
tudja a mellékhajtást és így működtetni tudja a szivattyút. Ez a 
fokozat alacsonyabb sebességet, de magasabb, a szivattyú műkö-
déséhez megfelelőbb fordulatszámot tud biztosítani. Ilyen kö-
rülmények között a jármű 10-15 km/h sebességnél az RM15C 
víz/hab/por orrmonitorral közel 80 m, míg az RM35 tetőágyú 
esetében 90-100 m vetőtávolság érhető el.

A BorsodChem elkötelezettsége a biztonság iránt a jármű di-
zájnjában is megjelenik, az „Arrows to HSE zero” logo a maximá-
lis biztonságra törekvést szimbolizálja.

Az új ULF rendelkezik mindennel, ami egy ilyen jellegű vál-
lalatnál szükséges és hasznos lehet. Ilyen a porral oltó gyorsbe-
avatkozó és a nagynyomású gyorsbeavatkozó, az orrmonitor és a 
távvezérelhető tetőmonitor, valamint az erőteljes motor, széleskö-
rű és többrétű alkalmazhatóság és nagy oltási teljesítmény. 

A BorsodChem ismét biztosította magát azzal, hogy a legmo-
dernebb és legtöbbet bizonyított technikát választotta működé-
sének védelmében.
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oldásai új, modern köntösben kerültek bele a mostani univerzális 
járműbe. Az eltelt 10 év alatt végbement fejlesztések és finomítá-
sok azonnal feltűnnek az avatatlan szemnek is. 

A szivattyú jelen esetben egy NH55 típus (egylépcsős, normál 
nyomású szivattyúból és egy négylépcsős, nagynyomású szivaty-
tyúból áll), ami a helyi tűzivízhálózat miatt akár a névleges telje-
sítményénél – 5500 l/perc (10 bar) – közel 1000 literrel több vizet 
is tud szolgáltatni az oltási feladatokhoz.

Nincs tűzoltó technika habbekeverés nélkül, amit itt szintén 
az idősebb testvéreinél megszokott Hydromatic rendszer biztosít. 
A nyomóoldali bekeverési arány csonkonként 0–9% között foko-
zatmentesen, manuálisan állítható. Egyedül a vízágyúkhoz kell a 
szivattyútérben állítani a golyóscsapokon. Az egyszerre maximá-
lisan bekeverhető habképző anyag 200 l/perc. 

Egy vegyipari üzemben a nagy teljesítményű oltórendsze-
rek alapkövetelménynek számítanak, itt a különlegesség, hogy 
a Customized Body System egyszerre kínálja a felépítmény és 
oltástechnika optimális rendszerintegrációját. 

A málhatérben a már megszokott felszerelések találhatóak, ki-
véve a jobb hátsó málhateret, ahol egy higiéniai egység került be-
építésre (papíradagoló, vízcsatlakozó, szappanadagoló, sűrített le-
vegő csatlakozó). Ez a kialakítás a tűzoltók körében is elismerést 
váltott ki, de a jelenlegi vírusveszélyes helyzetben még nagyobb 
jelentőséggel bír, hiszen így a bevetést követően kellemesebb és 
biztonságosabb beszállni a gépjárműbe ennek használata után. A 
kézmosó a vízigényét teljes egészében a tartályból fedezi. Fagy-
veszély esetén viszont ezt a csőszakaszt is vízmentesíteni kell. Itt, 

terepre termettvízágyú – menet közben, nagy teljesítmény

szivattyútér – kezelőszervek sokoldalú bevetési képesség


