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--------------------------------------------------------------------------------------Stav hasičskej techniky k 31.12.2010
Hasičské vozidlá
CAS 32 T 148
Prvovýjazdové vozidlo, v roku 2002 vykonali členovia jednotky kompletné vyvarenie karosérie

a lakovanie, v súčasnosti znovu známky korózie, vozidlo je značne vyťažené a vyžaduje si
kompletnú generálnu opravu, najmä podvozkovej a nadstavbovej časti, motor v poriadku,
vodné čerpadlo v poriadku, v roku 2011 je nutné na vozidle vykonať opravu hlavného
kardanu z motora do prevodovky, výmenu brzdových vzduchových hadíc a opravu bŕzd,
nakoľko pri vykonávaní poslednej stanice technickej kontroly zistené, že nebrzdí ľavá predná
strana, a celá pravá zadná strana. Pneumatiky nové, v roku 2010 získané členmi OHZ
sponzorsky, stav 90%
Na plánovanú generálnu opravu navrhujem osloviť poisťovňu Kooperatíva zo žiadosťou
o prispenie finančnou sumou na jej opravu nakoľko všetky vozidlá sú v tejto poisťovni
poistené a toto vozidlo svojimi zásahmi uchránilo nemalé materiálne hodnoty.
CAS K 25 L 101
Prvovýjazdové vozidlo, v roku 2008 vykonaná kompletná generálna oprava podvozku
a nadstavby, motor v poriadku, brzdy v poriadku, na vozidle počas poslednej stanice kontroly
zistená veľká vôľa v riadení – vybité predné guľové čapy, na vozidle je nutné vykonať opravu
elektroinštalácie nadstavby (vykonajú členovia jednotky svojpomocne) a nutne laminovanie
nádrže na vodu nakoľko táto bola počas opravy len vyvarená pre nedostatok finančných
prostriedkov, odhadované náklady sú na laminovanie nádrže 1200.- eur. Pneumatiky dobré,
stav 90% avšak všade sú protektory aj na prednej riadiacej náprave, tieto je nutné vymeniť za
nové, odhadovaná cena je 500.- eur
DVS 12 A 30
Stav vozidla adekvátny jeho veku, karoséria v poriadku, motor v poriadku, len tečie na
jednom mieste, počas poslednej stanice technickej kontroly zistené závady na zadných
svetlách , spiatočke, a ručnej brzde, tieto odstránené vrátane opravy bŕzd a výmeny
odtrhnutého zadného obloženia, na vozidle je porucha v zadnom diferenciály, pri náhone
vôľa a veľký šramot, je nutné tento diferenciál demontovať a opraviť. Pneumatiky ojazdené,
stav 30% je nutná ich výmena za nové, plánujeme v roku 2011

Tatra 815 Ťahač
Vozidlo v dobrom stave, motor a prevodovka v poriadku, podvozok takisto, v roku 2010
vymenené pneumatiky na prednej náprave, nakoľko tam bol iný vzor, za pneumatiky , ktoré
sme zohnali sponzorsky, avšak tieto počas jazdy trasú, nie sú dobré, ostatné značne zodraté
a vzor na nich je cestný, je nutné zakúpiť a vymeniť všetkých 6 pneumatík za vzor do terénu,
na vozidle bola vykonaná oprava zhnitej korby, na vozidle však nefunguje spínanie navijáka
a prepínanie rýchlostí korytnačka - zajac a malá veľká, takisto nejde posilovač riadenia, kde
predpokladáme že je porucha v elektronike,
Mercedes Benz G
V súčasnosti prebieha generálna oprava a spojazdnenie vozidla, odhadované náklady na
opravu sú 2.500.- eur
LADA VAZ 2105
Vozidlo dočasne ohlásené z evidencie, je funkčné a pojazdné avšak pre nás nepotrebné,
navrhujem ho dať k dispozícii obce alebo darovať do obce Krpeľany , ktorá prejavila oň
záujem
PRAGA V3S valník
Vozidlo dočasne odhlásené z evidencie, je funkčné, navrhujem v roku 2010 vykonať opravu
zhnitej korby v náklade 300.- eur, ktorú vykonajú členovia svojpomocne, vykonať bežnú
údržbu motora, vymeniť prevádzkové kvapaliny a vykonať opravu bŕzd nakoľko vozidlo slabo
brzdí a vozidlo využívať na pomocné práce a zásahy v neprístupnom teréne, vozidlo riadne
označiť a všetky jazdy náležite sledovať tak ako u ostatných vozidiel
CAS 25 Š 706 RTHP
Vozidlo dočasne odhlásené z evidencie, v súčasnosti nepojazdné, značne zdevastované
vandalmi, pre OHZ nepoužiteľné a jeho prípadne spojazdnenie a oprava si vyžaduje značné
finančné prostriedky
Traktor Zetor
Určený výhradne na zimnú údržbu, po čiastočnej generálnej oprave, brzdy v poriadku,
motor v poriadku, zvýšená spotreba motorového oleja, v traktore je problém z kúrením kde
súčasné kúrenie kabínu nevykúri, a takisto je nutné vykonať opravu prednej nápravy,
nakoľko po ubehnutí 20 motohodín z nej vytečie všetok olej a je nutné ho pravidelne
dolievať, na vozidle bude nutné vymeniť zadné pneumatiky , ktoré sú zodraté a v zimnom
období na snehu majú slabý záber a často sa musí zapínať predný náhon.

Čerpadlá a agregáty
Prenosná striekačka PS 12 č. 1
V 100% stave v roku 2010 sme vykonali opravu a výmenu hriadeľa čerpadla, nakoľko bola
vôľa, plne funkčná
Prenosná striekačka PS 12 č. 2
V 100% stave, v roku 2009 vykonaná kompletná generálna oprava svojpomocne členmi OHZ,
plne funkčná
Plávajúce čerpadlo

V 100% stave, plne funkčné

Kalové čerpadlo &HERON

V 100% stave, plne funkčné

Elektrocentrála HERON

V 100% stave, plne funkčná

Osvetľovací agregát BLA 4

plne funkčný je potrebné opraviť 1 reflektor a zakúpiť káble

Odsávač dymu POD 90

v 100% stave, plne funkčný

Osvetľovací agregát BLA 3

v hasičskom múzeu

Prívesný primiešavač

v hasičskom múzeu

Hadicový príves

len prívesný vozík bez výbavy

Na všetkých vozidlách, čerpadlách a agregátoch sú pravidelne kontrolované a vymieňané
v predpísaných intervaloch všetky prevádzkové kvapaliny, - oleje v motoroch,
prevodovkách, diferenciáloch, nápravách, o tomto je vedený záznam v prevádzkovom
zošite , takisto je kontrolované a vykonávané zazimovanie techniky a kontrola stavu
nemrznúcich zmesí. Všetko vykonávajú členovia jednotky svojpomocne.

Neúnosný problém je v garážovaní hasičskej techniky, ktorá podotýkam je
v majetku obce, ďalej uvádzam prehľad o garážovaní a uskladnení techniky:

V garáži hasičskej zbrojnice na ul. Budovateľskej je:
CAS 32 Tatra 148
V garážach p. Molčana, kde neplatíme nájom a hrozí vysťahovanie
CAS K 25 LIAZ 101, osvetľovací príves BLA 4
Tatra 815 Ťahač , motorový čln, prívesná prenosná striekačka PPS 12
V garážach v kompletizačnej dielni spol. Nová Drevina s.r.o., kde sa tiež neplatí nájom a hrozí
vysťahovanie:
Lada VAZ 2105, PRAGA V 3 S valník,
Osvetľovací agregát BLA 4,
V garáži starej hasičskej zbrojnice na ul. Osloboditeľov :
DVS 12 AVIA 30, 2 x poľná kuchyňa, príves odsávač dymu
Pred hasičskou zbrojnicou na ul. Budovateľskej je garážovaný traktor Zetor, pri poklese
teploty pod 0 stupňov motor nenaštartuje ani pri dobitých akumulátoroch traktor musíme
pred použitím rozťahovať, nehovoriac o tom, že odhŕňať sneh a hodinu a pol zoškrabávať
stále námrazu v kabíne značne sťažuje vedenie traktora, nehovoriac o zime v kabíne.

Do garáže na ul. Osloboditeľov sa nevojde ani CAS 32 T 148, ani Tatra 815 Ťahač a ani CAS
K 25 L 101, nehovoriac o tom, že je to ďaleko od hasičskej zbrojnice na ul. Budovateľskej
a tým sa značne predlžuje doba výjazdu

V Turanoch, 12.01.2011

Maťko Roman
Veliteľ OHZ Turany

