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CAS – 30 – S3R
• automobilová cisternová stříkačka s 9,5 m3 hasebních prostředků
• plněpohonný podvozek TATRA 815-731R32/411
• brodivost v základní verzi 1200 mm
• nejnižší celková výška vozidla ve své kategorii
• jednoduchá regulace světlé výšky během jízdy
• akceschopnost při živelných pohromách
• vysoký výkon originálního motoru TATRA EURO 5
• vhodné pro provoz klasifikace 2 a 3

Cisternová automobilová stříkačka postavená středoevropským specialistou na hasičská vozidla, společností THT, s.r.o.
Polička, na nejmodernějším podvozku klasické tatrovácké
koncepce je určena pro přepravu velkého množství hasebních
prostředků a požárního družstva 1 + 3.
Moderní hasičská nástavba s rámem z hliníkových profilů
a polepem hliníkovým plechem dovoluje přepravu 9000 l
vody a 540 l pěnidla za použití nízkého, 3000 l/min při
1,0 MPa, nebo vysokého tlaku, 300 l/min při 4,0 MPa, vody.
Základem vozidla navazujícího na slávu a dobrou pověst
svých předchůdců je podvozek TATRA 815-731R32/411 vybavený originálním, vzduchem přímo chlazeným vidlicovým
osmiválcem TATRA s maximálním výkonem 325 kW/442k a
emisní specifikace EURO 5 SCR. Podvozek těží ze standardních, vysoce ceněných vlastností páteřového rámu, nezávisle zavěšených a pneumaticky odpružených polonáprav
a zástavby nízké, moderní kabiny. Tatrovácká koncepce
vozidla dovoluje dostavbu bez nutnosti použití pomocného
mezirámu. Výsledkem je nízko položené těžiště cisternové

stříkačky, vynikající jízdní vlastnosti jak v těžkém terénu,
tak i na silnici, obslužnost vozidla bez nutnosti nástupních
plošin, žádný problém pro hasičské družstvo, žádné prostoje
při rychlém zásahu.
Výkonný, vzduchem přímo chlazený motor TATRA propůjčuje
vozidlu s celkovou hmotností 25 t vysokou hodnotu měrného
výkonu 13 kW/t. Poloautomatický systém řazení převodových
stupňů TATRA-NORGREN zajišťuje vysokou míru komfortu
a bezpečnosti jízdy. Nízká originální kabina plnící ergonomické hasičské předpisy dané ČSN EN 1846 přispívá k bezkonkurenčně nízké celkové výšce vozidla 2,85 m.
Systém vzduchového odpružení všech polonáprav dovoluje
prostým stisknutím třípolohového tlačítka velmi jednoduchou
změnu základní světlé výšky vozidla, 360 mm, v rozmezí
+90/-120 mm za jízdy.
Vozidlo nachází uplatnění všude, kde je potřeba dopravit velké
množství vody v krátkém čase.
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