
GASILSKA VOZILA



GASILSKA VOZILA
� predelana vozila za namen gasilstva:

– osebna vozila
– kombinirana vozila
– tovorna vozila
– specialna vozila

� služijo za prevoz moštva, opreme, gasilnih sredstev ter 
ostalih tehničnih sredstev na kraj dogodka – intervencije

� za njihovo izdelavo in opremo se uporablja tipizacija GZS
� za poklicne gasilske enote tipizacija GZS ni obvezujoča
� v okviru GZS obstaja tehnična komisija za pregled vozil 

(skladnost s tipizacijo) 
� tipizacija je na spletni strani GZS: www.gasilec.net



PODVOZJE VOZIL

� izbira podvozja je 
prilagojena vrsti 
vozila (npr. GVM, GVC …)

� predpisi tipizacije 
GZS

� norme proizvajalcev
� zahteve/potrebe 

naročnika



NADGRADNJA VOZIL
� nadgradnja se izvede v 

skladu s predpisi 
tipizacije ter vrste vozila

� izdelana iz:
– kovinskih profilov
– aluminija
– sodobnih umetnih 

materialov
� upoštevati je potrebno 

predpise o CPP –
homologacija vozila

� upoštevati je potrebno 
norme proizvajalca 
podvozja



OZNAČEVANJE GASILSKIH 
VOZIL

OZNAČEVANJE GASILSKIH VOZIL JE POVZETO IZ 
TIPIZACIJE GASILSKIH VOZIL GASILSKE ZVEZE 

SLOVENIJE
- TIPIZACIJA SE OBČASNO SPREMINJA, KAR JE RAZVIDNO NA SPLETNI 

STRANI GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE



OZNAČEVANJE GASILSKIH 
VOZIL

� rdeča barva RAL 3000 ali po DIN 6146 – 7,3;7,2;2,8
– tipizacija dovoljuje fluorescentno rdečo barvo RAL 3024

� odbijači, blatniki in drugi manjši deli so bele barve RAL 9010
– dovoljene so bele okrasne črte RAL 9010, vendar ne več

kot 1/3 površine nadgradnje
� rolete vozila: naravna aluminijasta barva
� označbe in napisi:

– na vratih kabine tipiziran grb z imenom enote
– na bokih kabine taktični napis vozila (npr. GVC 16/15)
– na sprednjem delu kabine napis GASILCI
– na zadnjem delu kabine napis GASILCI
– dovoljen tudi napis GASILCI na strehi vozila
– silhueta telefona in 112 na vseh straneh vozila



PRAVILNO OZNAPRAVILNO OZNAČČEVANJEEVANJE



OPIS OZNAK
� Gasilsko Vozilo s Cisterno/GVC
� GVC 16/25 
1600 l/min. - pretok črpalke
2500 litrov - količina vode v rezervoarju

� Motorna Brizgalna/MB
� MB 8/8
800 - količina prečrpane vode v 1 minuti
8 - tlak črpalke (bar)



OPIS OZNAK
� Oznake gasilskih vozil nam dajejo smiselne 

podatke, ki omogočajo takojšno informacijo o 
vozilu, tehniki, moštvu in gasilnem sredstvu.

� Primer 1.:
– GVC 16/25

� posadka 1+5 ali 1+6
� 1600 litrov gasilnega sredstva - vode
� črpalka z zmogljivostjo 2500 l/min pri 10 barih

– izračun količine vode v rezervoarju in čas gašenja z VT 
in NT:
� konstantno gašenje z 1xVT pri 40 barih znaša 110 

l/min (upoštevano je povprečje porabe različnih 
modelov pretokov na VT ročnikih) = 22,7 minut

� konstantno gašenje z 2xC-ročniki pri 10 barih znaša 
240 l/min = 10,4 minut



OPIS OZNAK
� Primer 2:

– GVC 24/50
� posadka 1+2
� 5000 litrov gasilnega sredstva - vode
� črpalka z zmogljivostjo 2400 l/min pri 10 barih

– izračun količine vode v rezervoarju in čas gašenja z VT, 
NT in monitorjem:
� konstantno gašenje z 1xVT pri 40 barih znaša 110 

l/min (upoštevano je povprečje porabe različnih 
modelov pretokov na VT ročnikih) = 45,4 minut

� konstantno gašenje z 1xC-ročnikom pri 10 barih 
znaša 120 l/min = 41,6 minut

� konstantno gašenje s strešnim monitorjem, pri 10 
barih 2400 l/min = 2 minuti



DELITEV GASILSKIH VOZIL

DELITEV GASILSKIH VOZIL PO NAMEMBNOSTI



DELITEV GASILSKIH VOZIL
� poveljniška vozila 
� gasilska vozila za zveze (kot organizacija)
� gasilska vozila za gašenje
� vozila za gašenje in reševanje z višin
� tehnična vozila
� orodna vozila
� cevna vozila
� gasilska vozila za prevoz gasilnih sredstev
� gasilski priklopniki
� druga gasilska vozila (HRTV, kontejnerji …)
� gasilski čolni



GASILSKA VOZILA PO 
KATEGORIZACIJI PGD

� Gasilske enote so razvrščene v sedem kategorij, katerim je prilagojena kadrovska sestava 
enot in njihova tehnična opremljenost.

� Število gasilcev in tehnična opremljenost za posamezno kategorijo GE se določi na podlagi 
teh meril in drugih značilnosti območja delovanja GE, ki je določen z operativnim 
gasilskim načrtom. 

� Razvrstitev GE na podlagi teh meril opravi župan na predlog gasilskega poveljstva občine 
in občinske strokovne službe.

� Teritorialne GE posameznih kategorij morajo glede števila gasilcev, gasilskih vozil in 
opreme izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

– GE I. kategorije 12 (15) gasilcev:
� GVV-1 oziroma GV-1 in GVM-1

– GE II. kategorije 23 (32) gasilcev:
� GVC-16/24 in GV-2 oziroma GVC-16/25 in GVM-1, AL, AC

– GE III. Kategorije 32 (42) gasilcev:
� GVC-16/15, GVC-24/50, GVM-1, AL, AC

– GE IV. kategorije 54 gasilcev:
� PV-1, GVC- 16/15, GVC- 24/50, GVM-1, AL4, AC

– GE V. kategorije 56 gasilcev:
� PV-1, GVC- 16/15, GVC- 24/50, GVM-1, AL, AC

– GE VI. kategorije 32 gasilcev:
� končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom 

– GE VII. kategorije 
� končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom



POVELJNIŠKO VOZILO

� poveljniška vozila so razdeljena v 2 kategoriji:
– PV 1 (osebno ali terensko vozilo)
– PV 2 (kombinirano – kombi vozilo)

� vsi tipi vozil so prilagojeni za prevoz in 
delovanje poveljujočega kadra na intervenciji

� oprema je odvisna od kategorije
� večje, kot je poveljniško vozilo, več je opreme 

za samostojno delovanje na terenu



POVELJNIŠKO VOZILO PV-1



GASILSKO VOZILO ZA ZVEZE

� namenjeno za potrebe 
delovanja gasilskih 
zvez

� uporabljajo se osebna 
in terenska vozila

� oznaka vozila 
GVZ-1



GASILSKO VOZILO - GV

� osnovno vozilo za operativno delovanje 
gasilskega oddelka ali zmanjšanega 
oddelka

� posadka 1+8 ali 1+5
� poznamo dve kategoriji vozil:

– GV-1
– GV-2



GASILSKO VOZILO GV-1

� posadka 1+8 ali 1+5
� opremljeno je z 

opremo za gašenje in 
reševanje za delo 
gasilskega oddelka

� prenosna MB 8/8
� pogon 2x4 ali 4x4



GASILSKO VOZILO GV-1



GASILSKO VOZILO 
GV-2

� posadka 1+8
� opremljeno je z 

opremo za gašenje in 
reševanje ter dodatno 
z opremo za tehnično 
posredovanje

� MB 16/8



GASILSKO VOZILO 
GV-2

� pogon 2x4 ali 4x4
� vozilo ima lahko vgrajeno 

črpalko 16/8 ali prenosno 
črpalko MB 16/8

� vozilo nima lastne zaloge 
gasilne vode

� skupna masa vozila do 
9500 kg

� pogon 2x4 ali 4x4



GASILSKO VOZILO Z VODO -
GVV

� posadka 1+5, 1+6 ali 1+8
� gasilsko vozilo je nadgradnja vozila GV-1

– dodana je manjša količina gasilne vode
� delimo jih v dve kategoriji:

– GVV-1
– GVV-2

� vozila so lahko opremljena z vgrajeno 
črpalko ali s prenosno črpalko



GASILSKO VOZILO Z VODO 
GVV-1

� posadka 1+5
� opremljeno je z:

– visokotlačno črpalko 
minimalno 60 l/min, delovni 
tlak od 30 do 50 barov

– visokotlačnim navijakom 50
m

– rezervoarjem za vodo,
minimalno 300 litrov

– prenosno MB 8/8
� uporablja se za gašenje 

manjših požarov
� pogon 2x4 ali 4x4



GASILSKO VOZILO Z VODO 
GVV-1



GASILSKO VOZILO Z VODO 
GVV-2

� posadka 1+5 (1+6) ali 1+8
� opremljeno je z :

– rezervoarjem za vodo 1000 
litrov

– vgrajeno črpalko 1000 
l/min, 10 barov, nizki tlak 
ter 250 l/min, 40 barov,
visoki tlak

– gasilsko tehnično opremo
� uporablja se za gašenje 

požarov in manjše 
tehnične intervencije

� pogon 2x4 ali 4x4



GASILSKO VOZILO S 
CISTERNO

� osnovno gasilsko vozilo za delovanje 
zmanjšanega oddelka

� poznamo različne kategorije gasilskih vozil s 
cisterno
– GVC 16/15
– GVC 16/24
– GVC 16/25
– GVC 24/50

� vozila se razlikujejo po podvozju, številu moštva, 
črpalki, količini gasilnega sredstva, po gasilsko-
reševalni opremi …



PRIMERJAVA VGRAJENIH 
GASILSKIH ČRPALK PO 

OZNAKAH

Standard PR EN 1028-1  (novo) Standard DIN 14502 2. del.

1. FPN10 -1000 FP 8/8

2. FPN10 -2000 FP 16/8

3. FPN10 -3000 FP 24/8



IZBIRA VGRAJENIH 
GASILSKIH ČRPALK

Tip vozila Primerna črpalka 
PR EN 1028-1  

DIN 14502 2. 
del

»Rosenbauer« »Ziegler«

1.
GVV-2 FPN10 -1000 FP 8/8 N20

NH 20
FPN10 -1000 2HL/R
FPN10 -1000 2HHL/R 

2.
GVC 16/15 FPN10 -2000 FP 16/8 NH 20 FPN10 -2000 1HHL/R

FPN10 -2000 2HHL/R

3.
GVC 16/25 FPN10 -2000 FP 16/8 NH 20 FPN10 -2000 1HHL/R

FPN10 -2000 2HHL/R

4.
GVC 16/24 FPN10 -2000 FP 16/8 NH 20 FPN10 -2000 1HHL/R

FPN10 -2000 2HHL/R

5.
GVC 24/50 FPN10 -3000 FP 24/8 NH 30 FPN10 -3000 1HHL/R

FPN10 -3000 2HHL/R



GASILSKO VOZILO S 
CISTERNO GVC 16/25

� posadka 1+5 (1+6)
� opremljeno je z:

– rezervoarjem za vodo 2500 
litrov

– vgrajeno črpalko za nizki in 
visoki tlak 1600 l/min

– enim ali dvema
hitronapadalnima
sistemoma

– gasilsko tehnično opremo
� uporablja se za gašenje in 

reševanje ob požarih, lahko 
ga uporabljamo tudi za 
dovoz vode na požarišče

� pogon 2x4 ali 4x4



GASILSKO VOZILO S 
CISTERNO GVC 16/15

� posadka 1+5 (1+6) ali 1+8
� opremljeno je z:

– vgrajeno črpalko za nizki in 
visoki tlak 1600 l/min

– rezervoarjem za 1500 l vode 
(pri posadki 1+5) ali 1200 l vode 
(pri posadki 1+8)

– gasilsko tehnično opremo
� namenjeno je gašenju požarov, 

manjšim tehničnim 
intervencijam ter manjšim 
posredovanjem ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi

� pogon 4x4



GASILSKO VOZILO S 
CISTERNO GVC 16/15



GASILSKO VOZILO S 
CISTERNO GVC 16/24

� posadka 1+2
� opremljeno je z:

– rezervoarjem za vodo 
2400 litrov

– vgrajeno črpalko za visoki 
in nizki tlak 1600 l/min

– sistemom za hitri napad
– gasilsko tehnično opremo

� pogon 2x4 ali 4x4



GASILSKO VOZILO S 
CISTERNO GVC 24/50

� posadka 1+2
� opremljeno je z:

– rezervoarjem za vodo 5000 
litrov

– rezervoarjem za penilno 
sredstvo 500 litrov 

– metalcem vode
– vgrajeno črpalko za visoki in 

nizki tlak 3000 l/min
– sistemom za hitri napad
– gasilsko tehnično opremo

� namenjeno je za gašenje 
večjih požarov ter za oskrbo 
požarišča z vodo

� pogon 2x4 ali 4x4



GASILSKO VOZILO S 
CISTERNO GVC 24/50



DRUGA GASILSKA VOZILA

GASILSKA VOZILA, KI SO OPREDELJENA V TIPIZACIJI GASILSKE ZVEZE 
SLOVENIJE IN SO PO SVOJIH ZNAČILNOSTIH OPREDELJENA POD 

DRUGA GASILSKA VOZILA



GASILSKO VOZILO ZA PREVOZ 
MOŠTVA

� namenjeno je za prevoz 
moštva ter prevoz 
posebne opreme

� oznaka:
– GVM

� število sedežev za moštvo 
je 1+8

� opremljeno je z osnovno 
opremo (gasilniki, 
signalizacija ipd.)



GASILSKA AVTOCISTERNA
AC **/**

� posadka 1+2
� vozila so opremljena z:

– črpalko za nizki in visoki tlak, 
najmanjša zmogljivost črpalke 
je 2000 l/min pri 10 barih;
črpalke so lahko tudi večje

– rezervoarjem za vodo, ki ima 
volumen od 4000 litrov naprej

– sistemom za hitri napad
– lahko tudi z metalcem za vodo
– gasilsko tehnično opremo

� Namen vozila:
– prevoz pitne vode
– oskrba požarišča z vodo
– samostojno gašenje na 
zunanjih površinah (vozilo nima 
IDA)

� pogon 2x4, 2x6, 2x8, 4x4



GASILSKA AVTOCISTERNA 
AC 16/60, 20/80, 30/70…



MALO GASILSKO VOZILO ZA 
GAŠENJE GOZDNIH POŽAROV 

GVGP-1
� posadka 1+4
� opremljeno je z:

– visokotlačno črpalko 50 
barov, 90 l/min

– rezervoarjem za vodo od 
200 do 800 litrov

– rezervoarjem za penilo (10
% količine vode)

– navijakom, minimalno 100 m
– ostalo gasilsko tehnično 

opremo
� namenjeno je za gašenje 

požarov v naravi
� pogon 4x4



GVGP-1



VEČJA GASILSKO VOZILO ZA 
GAŠENJE GOZDNIH POŽAROV 

GVGP-2
� posadka 1+2 ali 1+5
� opremljeno je z:

– visokotlačno in nizkotlačno 
črpalko 750 litrov pri 10 barih
ali

– batno ali membransko 
visokotlačno črpalko 200 
litrov pri 50 barih

– rezervoarjem za vodo nad 800 
litrov

– rezervoarjem za penilo (10 % 
količine vode)

– vgrajenimi tremi navijaki za 
hitri napad

– ostalo gasilsko tehnično 
opremo

� namenjeno je za gašenje požarov v 
naravi

� pogon 4x4



GVGP-2



GASILSKA CISTERNA ZA 
GAŠENJE GOZDNIH POŽAROV 

GCGP-1, 2 in 3
� posadka 1+2
� vozila so opremljena z:

– kombinirano gasilsko črpalko 
– batno ali membransko 

visokotlačno črpalko, 
rezervoar za vodo nad 5000 
litrov

– rezervoarjem za penilo
– rezervoarjem za retardante
– vgrajenimi navijaki za hitri 

napad
– večjo količino gasilske

tehnične opreme
� namenjeno je za gašenje požarov 

v naravi, prevoz vode in druge 
opreme ob večjih požarih v 
naravi

� pogon 4x4, 4x6, 6x6



GASILSKA SPECIALNA 
VOZILA

ZA NASLEDNJA VOZILA VELJA, DA NIMAJO 
TIPIZACIJSKIH PREDPISOV TER SO OPREDELJENA KOT 

POSEBNOSTI (SPECIALNA)



SPECIALNA GASILSKA VOZILA
� so gasilska vozila, za katera ne velja tipizacija 

gasilskih vozil in so narejena v skladu z 
zahtevami naročnika ter v skladu s tehničnimi 
zmogljivostmi ter načrti proizvajalca vozila in
nadgradnje

� vozila so opremljena z osnovno gasilsko opremo 
ter s specialno gasilsko opremo 

� gasilna sredstva so lahko kombinirana ali 
specialna

� nadgradnja je lahko specialno prilagojena 
določenim gasilskim nalogam oziroma 
intervencijam



GASILSKO VOZILO ZA 
LETALIŠČA

� posadka 1+2 ali 1+3
� opremljeno je z motorjem (do 

1000 KM) za pogon vozila ter s
posebnim motorjem za pogon 
črpalke

� vozilo ima večjo količino vode 
ter penilnega sredstva, 
nekatera vozila imajo tudi 
gasilni prah ter CO2

� nameščene ima posebne 
metalce za vodo in peno

� pogon 4x8 ali 8x8
� skupna masa vozila je določena 

s strani proizvajalca



GASILSKA AVTOLESTEV BREZ 
KOŠARE – AL (višina/previs)

� posadka 1+1
� opremljeno je z:

– napravo za reševanje in 
gašenje z višin

– električnim agregatom, 
reflektorji za 
razsvetljavo 

– ostalo gasilsko tehnično 
opremo

� pogon 2x4 ali 2x6
� reševalna višina do 

maksimalno 54 metrov



GASILSKA AVTOLESTEV S
KOŠARO – ALK (višina/previs)

� posadka 1+2 ali 1+5
� opremljeno je z:

– napravo za reševanje in 
gašenje z višin

– košaro (snemljivo ali 
zložljivo)

– električnim agregatom, 
reflektorji za razsvetljavo

– ostalo gasilsko tehnično 
opremo

� pogon 2x4 ali 2x6
� reševalna višina do 54 

metrov



GASILSKA AVTOLESTEV S
KOŠARO – ALK (višina/previs)



GASILSKA AVTOLESTEV S
KOŠARO IN PREGIBNIM 

LESTVENIKOM
� posadka 1+2 ali 1+5
� opremljeno je z:

– napravo za reševanje in 
gašenje z višin

– košaro (snemljivo ali zložljivo)
– električnim agregatom, 

reflektorji za razsvetljavo
– ostalo gasilsko tehnično 

opremo
� pogon 2x4 ali 2x6
� reševalna višina do 40 metrov
� POSEBNOST:

– pregibni zadnji lestvenik
– pregibni zadnji lestvenik s 

teleskopom



GASILSKO ZGIBNO DVIGALO
ZD 28/12 (višina/previs)

� posadka 1+1 ali 1+2
� opremljeno je z napravo za 

reševanje in gašenje z višin, s
košaro (monitor, navijak …) 
ter ostalo gasilsko tehnično 
opremo

� opremljeno je lahko tudi z 
lestvijo za reševanje (na 
boku dvigala)

� pogon 2x4, 2x6
� skupna masa vozila je 

določena s strani 
proizvajalca



GASILSKO ZGIBNO DVIGALO
ZD (višina/previs)



GASILSKO TELESKOPSKO 
DVIGALO – TD (višina/previs)

� posadka 1+2
� opremljeno je z:

– teleskopsko reševalno 
napravo za reševanje in 
gašenje z višin

– košaro
– električnim agregatom in 

razsvetljavo
– ostalo gasilsko tehnično 

opremo
� pogon 2x4, 2x6
� reševalna višina do 50 

metrov



GASILSKO VOZILO ZA 
POSREDOVANJE V PREDORIH

� posadka 1+5
� vozilo je opremljeno z:

– črpalko za nizki in visoki tlak
– rezervoarji za vodo 2500 litrov
– rezervoarji za peno (10 % količine 

vode)
– metalcem za vodo in peno
– orodjem za tehnično reševanje
– električnim agregatom
– “banko zraka” za moštvo in vozilo
– povečano opremo za nudenje PP
– povečanim številom dihalnih 

aparatov
– povečanim številom tlačnih cevi

� pogon 2x4 ali 4x4



GASILSKO VOZILO ZA 
POSREDOVANJE V PREDORIH



GASILSKA VOZILA ZA 
GAŠENJE S PRAHOM       
GVS-1000, GVS-2000

� posadka 1+2
� vozila so opremljena z:

– gasilno napravo na prah 
ABC 1000 kg ali 2000 kg

– metalcem za prah
– navijakom
– osebno zaščitno opremo 

proti visokim 
temperaturam

� pogon 2x4



GASILSKA VOZILA ZA 
GAŠENJE S PRAHOM IN VODO 

GVSV

� posadka 1+2, 1+5 ali 1+6
� opremljena so z:

– rezervoarjem za vodo in penilo
– gasilno napravo na ABC-prah
– ostalo gasilsko tehnično opremo

� pogon 2x4, 4x4, 2x6



GASILSKA VOZILA ZA 
GAŠENJE S PRAHOM, VODO, 
PENO IN CO2 - GVSVCO2

� posadka 1+2
� opremljena so z:

– črpalko za visoki in nizki 
tlak

– rezervoarjem za vodo
– rezervoarjem za peno
– napravo za ABC-prah
– napravo za CO2

– ostalo gasilsko tehnično 
opremo

� pogon 2x4, 4x4, 2x6



ORODNO VOZILO ZA 
REŠEVANJE PRI NESREČAH Z 
NEVARNIMI SNOVMI - OVNS

� posadka 1+1 ali 1+2
� opremljeno je s:

– posebno opremo za 
posredovanje pri 
nesrečah z nevarnimi 
snovmi

� pogon 2x4



GASILSKA VOZILA ZA 
TEHNIČNA POSREDOVANJA

� namenjena so posredovanju ob tehničnih 
nesrečah

� prilagojena so specifični naravi opravil ob 
tehničnih intervencijah

� delimo jih v različne kategorije:
– TRV
– TRV-2D
– HTRV



MALO TEHNIČNO VOZILO -
TRV

� posadka 1+2 ali 1+5
� opremljeno je z:

– gasilsko tehnično opremo 
za posredovanje na 
tehničnih intervencijah 
(hidravlično orodje, vitla na 
vozilu, oprema za NS …)

– opremo za manjše nesreče 
z nevarnimi snovmi

� pogon 2x4 ali 4x4



VEČJE TEHNIČNO VOZILO Z 
DVIGALOM – TRV-2D

� posadka 1+2
� opremljeno je z:

– gasilsko tehnično opremo 
za posredovanje na
tehničnih intervencijah

– pri nesrečah z nevarnimi 
snovmi

– opremo za ostale tehnično 
zahtevne intervencije 
(dvigalo, oprema za nevarne 
snovi, pnevmatska oprema, 
oprema za prečrpavanje 
NS, električni agregat, 
razsvetljava …)

� pogon 2x4 ali 4x4



VEČJE TEHNIČNO VOZILO Z 
DVIGALOM – TRV-2D



HITRO TEHNIČNO VOZILO  
HTRV

� posadka 1+3 ali 1+5
� opremljeno je z:

– opremo za hitro 
posredovanje na tehničnih 
intervencijah

– gasilsko tehnično opremo
(vitel, električni agregat, 
hidravlično orodje, 
pnevmatsko orodje, 
pripomočki za PP …)

� pogon 2x4 ali 4x4



HITRO TEHNIČNO VOZILO -
HTRV



GASILSKO VOZILO ZA 
RADIJSKE ZVEZE - GVRZ

� posadka 1+2
� opremljeno je z:

– radijskimi zvezami
– prenosnim električnim

agregatom
– računalniško opremo

� namen vozila je vodenje 
in koordinacija radijskih 
zvez ob večjih 
intervencijah



GASILSKI PRIKLOPNIKI

PRIKLOPNA VOZILA, PRIREJENA ZA POTREBE GASILSTVA



GASILSKI PRIKLOPNIKI

� namenjeni so prevozu opreme in gasilnih 
sredstev

� razdeljeni so v različne kategorije:
– prevoz čolnov
– prevoz gasilnih sredstev
– prevoz gasilskega orodja
– prevoz orodja in opreme
– prevoz črpalk
– črpalke na priklopnikih



PRIKLOPNIK S PRENOSNO MB
PMB

� opremljen je z 
prenosno MB in vso 
ostalo gasilsko 
opremo za izvedbo 
samostojnega gašenja

� priklopnik se vleče z 
GVM-1 ali podobnim 
vozilom, ki je 
namenjeno prevozu
moštva



PRIKLOPNIK ZA 
RAZSVETLJAVO - PR

� lasten motor na notranje 
izgorevanje za pogon 
električnega agregata, ki 
lahko proizvaja večjo 
količino električne 
energije (od 13 kVA
naprej)

� opremljen je z razdelilno 
ploščo, s pnevmatskim 
stebrom za razsvetljavo 
ter visoko zmogljivimi 
reflektorji



PRIKLOPNIK Z VGRAJENO 
ČRPALKO

� črpalke z lastnim 
motornim pogonom

� namenjene črpanju in 
dobavi večjih količin 
gasilne vode

� zmogljivosti črpalke 
od 4000 l/min naprej 
do 10.000 l/min



GASILSKI ČOLN 
GČ-1 in GČ-2

� do 4,5 metra dolžine so čolni 
razvrščeni pod GRČ-1 in -2

� nad skupno dolžino 4,5 m so čolni 
razvrščeni v kategorijo GČ-1 in -2

� čolni so pretežno namenjeni 
posredovanju na morju ali večjih 
plovnih rečnih poteh



REŠEVALNI ČOLN –
GRČ-1



PRIKLOPNIK ZA VODO IN 
PENO   PT-VP

� namenjen je gašenju z vodo 
in penilnim sredstvom

� opremljen je z monitorjem 
za vodo in peno

� na priklopniku je nameščen 
rezervoar za penilno 
sredstvo, medmešalec ter 
priklop za gasilno vodo

� priklopnik ima lahko 
vgrajeno črpalko z lastnim 
pogonom

� možno je gašenje samo z 
vodo ali s peno



PRIKLOPNIK ZA NEVARNE 
SNOVI - PNS

� opremljen je z 
osnovno opremo za 
posredovanje ob 
nesrečah z nevarnimi 
snovmi:
– črpalke
– armature
– cevi
– tesnilna tehnika
– absorbenti
– ipd.


