
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 POŽÁRNÍ PŘÍVĚS polymodule LIGHT kategorie PH
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento přívěs slouží k doplnění techniky pro zajištění akceschopnosti JSDH, které disponují zpravidla jen 

dopravním automobilem výhradně pro přepravu osob, a to z pohledu současného nasazení moderní 

techniky tak, aby tyto jednotky mohly působit v rámci IZS co nejefektivněji. 

 

Přívěs PH je koncipovaný do hmotnosti 750 kg. Díky tomu, že je vyroben technologií Polymodule LIGHT - 

z ultralehkého materiálu na bázi polypropylenu - má tak přívěs vysokou míru doložitelnosti. Vejde se do něj 

proto velké množství výbavy.  

Nízká hmotnost přívěsu tedy umožnuje přepravu více požárního vybavení na místo zásahu. 

Není požadováno řidičské oprávnění skupiny E pro brzděné přívěsy nad 750 kg. S přívěsem tak může jet 

jakýkoli hasič s řidičským oprávněním B. Tato výhoda vede k větší akceschopnosti JSDH. 

 

 Využití požárního přívěsu PH 

 (pro jednotky JPO V, JPO III, JPO II):

 Doplňovaní cisteren z volného zdroje 

 Dálková doprava vody 

 Odčerpávání vody ze sklepů či vodních lagun 

 Komplexní využití při povodních 

 Hašení z volného zdroje, případně z hydrantů 

 

 PARAMETRY PŘÍVĚSU

Hmotnosti: Rozměry: 

Užitečná hmotnost: 448 kg 
Celkové: délka cca 3850 mm, šířka cca 1700 mm 

Výška přívěsu je menší než 2 m, aby se přívěs vešel do 

podzemních garáží. 

Pohotovostní hmotnost:  302 kg 

Celková hmotnost:  750 kg 
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Akceschopnost je klíčová 
 

Přívěs je koncipovaný do hmotnosti 750kg. Díky tomu,  

že je vyroben z ultralehkého materiálu na bázi polypropylenu 

technologií Polymodule LIGHT, tak má přívěs vysokou 

míru doložitelnosti. Vejde se do něj velké množství 

výbavy. 

 

Vzhledem k tomu, že dnešní generace mladých hasičů 

disponuje většinou řidičským průkazem skupiny B, je 

možnost řídit tento vozík právě jen se skupinou B 

naprosto zásadní! 

 

Promyšlený modulární systém 
 

Výbavu přívěsu lze přizpůsobit dle typu konkrétního 

zásahu systémem výměnných modulů. 

 

Moduly jsou pak vyrobeny z jiné barvy než ostatní držáky 

a bedny, aby bylo na první pohled zřejmé, že je ve 

vozíku vloženo dodatečné vybavení. 

 

Modul – D – systém 

 

Slouží zejména k hašení lesních požárů 

 

 

Moderní hasičárna v jednom vozíku 

 

Vozík obsahuje profesionální vybavení. Jedná se 

zejména o nejmodernější proudnice, nezlomitelné ruční 

nářadí, hadicové koše k rychlému zásahu apod. Díky 

tomuto vybavení se dobrovolní hasiči posunou na zcela 

novou úroveň. 

 

Stříkačka určená moderním hasičům – TOHATSU VE 1500 

S hmotností 107 kg lze při zásahu snadno přenášet dvěma hasiči i v obtížném terénu. 

Je také často využívána v požárním sportu. Výkon 1500 l/min při 10 barech, 

certifikovaná Technickým ústavem požární ochrany dle kategorie PFPN10-1500. 

Stříkačka, která Vás díky precizní japonské kvalitě nikdy nezklame. 

 

Pro další informace nás kontaktujte: 

Požární bezpečnost s.r.o. 

Tomáš Entlicher, zakázkový specialista 

+420 724 796 110 

poptavky@vyzbrojna.cz,  entlicher@vyzbrojna.cz    
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