
T 815

Nabídku speciálních hasičských vozidel značky TATRA rozšiřuje vozidlo, 
které vzniká přestavbou původního modelu T815-PR2 22 235 6×6.1 CAS 
32. V návaznosti na investiční program 114 244 Pořízení a obnova ma-
jetku jednotek požární ochrany je navíc možné využít k financování této 
přestavby zdrojů z Evropské unie. Přestavbu provádí Zákaznické centrum 
TATRA TRUCKS a.s. nebo jiný, k přestavbě autorizovaný, subjekt a na re-
novovaný podvozek se vztahuje záruka 24 měsíců. 
Přestavba spočívá v opravě agregátů dodaného podvozku, konstrukčních 
úpravách a případné montáži nových agregátů a konstrukčních uzlů, pů-
vodní základní výbavy nebo montáži agregátů nových z možných volitel-
ných položek. Brodivost vozidla po přestavbě dosahuje 1 200 mm (při po-
užití pneumatik 14,00R20).

MODERNIZACE NOSIČE 
HASIČSKÝCH NÁSTAVEB 6×6

T815-PR2 21 235 6×6.1 CAS 30 FIREFIGHTING
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Základem zůstává tatrovácký podvozek s výkyvnými polo-
nápravami doplněný stabilizátory zadních náprav, novými 
tlumiči a polohovacími ventily vzduchového odpružení TATRA. 
Plněpohonný podvozek s připojitelným náhonem přední ná-
pravy projde kompletní repasí, otryskáním a novou povrcho-
vou úpravou. Na podvozku je umístěna nová čtyřdveřová, 
elektricky sklápěná kabina pro 6člennou posádku s nadstan-
dardním prostorem před druhou řadou sedadel. Možné je 
použití i kabiny krátké. Kabinu je možné vybavit klimatiza-
cí, nezávislým topením, elektricky ovládanými, vyhřívanými 
zpětnými zrcátky.    
Je provedeno přetěsnění motoru, kontrola a seřízení čerpa-
dla a vstřikovacích trysek a motor je vyzkoušen na zkušeb-
ním stavu. Možná je i zástavba nového motoru TATRA V8.  
U převodovky je provedena kontrola synchronizace, vymě-
něny všechny pryžové části a po kompletaci s přídavnou pře-
vodovkou zkouška funkčnosti a těsnosti. Volitelně je možná 
zástavba automatizované převodovky TATRA-NORGREN.
Podvozek může být dále vybaven elektro- a vzduchovými 
svazky pro závěs pro přívěs, místo standardně dodávaných 
pneumatik Barum 445/65R22,5 mohou být použity pneu-
matiky jiných značek, nebo pneumatiky o rozměru 14,00R20 
s novými diskovými koly. 
Podrobnou specifikaci přestavby si vyžádejte v Zákaznickém 
centru TATRA TRUCKS a.s. Podmínkou pro přestavbu je plat-
né osvědčení o STK.

MOTOR 
Typ    TATRA T3-930.37
Počet válců   12
Vrtání/Zdvih   120/140 mm
Zdvihový objem  19 000 cm3

Čistý výkon   235 kW/ 2 200 min-1

Čistý točivý moment  1 150 Nm/ 1 410 min-1

Na přání motor TATRA T3B-928.50 

PŘEVODOVKA  
Manuální, typ  TATRA 10TS125 
počet stupňů  12
  - vpřed  10
  - vzad  2
Na přání možno nahradit automatizovanou převodovkou 
TATRA NORGREN.

PŘÍDAVNÁ PŘEVODOVKA
Typ    TATRA 1.20 TR 2,05

NÁPRAVA PŘEDNÍ  
Řízená, hnaná s výkyvnými polonápravami, zapínatelný 
pohon, osový diferenciál.
Pérování torzními tyčemi, s teleskopickými tlumiči.

NÁPRAVY ZADNÍ   
Hnané, s výkyvnými polonápravami, uzávěrky osových 
diferenciálů, uzávěrka mezinápravového diferenciálu.
Pérování vzduchovými vlnovci, s teleskopickými tlumiči  
a torzním stabilizátorem na obou nápravách.

ŘÍZENÍ 
Levostranné, šneková převodovka řízení. 

BRZDY
Nezávislé brzdové systémy: provozní, nouzový, parkovací.
 
PNEUMATIKY, DISKY 
  přední  zadní
Pneumatiky  445/65R22,5  445/65R22,5
Disky  22,5×14   22,5×14
    

KABINA
Trambusová, 4dveřová (posádka 1+1+4), hydraulicky 
sklopná, se závislým olejovým vytápěním a nezávislým 
vytápěním, na přání s klimatizací, příp. dalším nezávislým 
topením Eberspächer D4.

NÁDRŽ PALIVA 
ocel, 150 l

HMOTNOSTI 
Největší tech. příp. hmotnost vozidla  21 000 kg
Provozní hmotnost  10 570 kg
Užitečná hmotnost vozidla 10 430 kg
Zatížení náprav max.  - přední 7 500 kg
   - zadní  2×9 000 kg 

ELEKTROVÝSTROJ  
Napětí el. sítě  24 V
Akumulátor   2×12V 180 Ah
Alternátor   28 V/27 A

JÍZDNÍ VLASTNOSTI
Max. rychlost  95 km/h
Stoupavost při max. tech. hmotnosti  60 %
Vnější stopový průměr zatáčení  19,0±1 m
Brodivost   1 200 mm
Výstupnost   500 mm
Překročivost   900 mm

T815-PR2 21 235 6×6.1 CAS 30
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