CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CISTERNA REMOLCABLE CONTRA INCENDIS,
DISSENYADA PER LA SEVA UTILITZACIÓ EN ZONES FORESTALS PER PART D’ASSOCIACIONS DE
DEFENSA FORESTAL (ADF) I SIMILARS.
L’objecte del contracte és el subministrament d’un remolc-cisterna de 4.000l per l’extinció
d’incendis forestals, amb capacitat de 4.000l, apte per a tractors i terrenys difícils, amb equips
per a la seva omplerta per succió o gravetat i el bombament d’aigua a través de mànegues
d’extinció d’incendis.
1. CISTERNA
Serà de forma cilíndrica, amb 4.000 litres de capacitat útil, de xapa d’acer galvanitzat.
Disposarà d’una boca d’home, totalment hermètic, a la part superior, d’almenys 400 mm de
diàmetre.
En la part més baixa disposarà d’una boca de mínim 4” amb tancament de ròtula per al seu
buidament total i neteja, així com d’un sobreixidor.
Les sortides de treball estaran situades per sobre el fons per a evitar l’absorció de sediments.
Disposarà de visor de nivell.
2. EIXOS I RODES
Els eixos, rodes i elements d’amortiment seran suficients per a permetre la circulació del
conjunt a 25 km/h per camins en mal estat.
3. ENGANXALL
L’enganxall amb el tractor serà de suficient longitud per a permetre radis tancats de gir del
conjunt tractor-cisterna.
L’enganxall serà de tipus universal tipus anella, apte per a tractors de 2ª categoria, amb topall
roscat i peu de recolzament regulable.
4. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Disposarà de tota la instal·lació elèctrica reglamentària per circular per carretera pel vigent
Codi de Circulació.
Disposarà d’un punt de llum de treball situat a la part de darrere de la cisterna.
5. EQUIPAMENTS
L’equip estarà dotat d’una bomba amb les següents prestacions mínimes:
- 1.700 l/min. i 10 bar en funcionament mantingut.
- 1.900 l/min. i 15 bar en funcionament pic.
Disposarà de bomba manual d’encebat per a omplir la cisterna mitjançant succió en làmines
d’aigua situades fins a 6m per sota del remolc, així com d’una entrada d’omplerta amb hidrant,
amb ràcord Barcelona i mínim 70mm.
Les canonades d’impulsió i aspiració seran com a mínim de 2½”, amb filtre desmuntable tipus
cartutx a l’entrada de la bomba i manòmetre de sortida de la bomba.
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Com a mínim, estarà dotat de dues sortides de 45mm i una de 25mm, totes amb ràcord tipus
Barcelona, amb tapa i cadena, amb vàlvula d’esfera en cadascuna d’elles.
Totes les superfícies transitables seran amb xapa antilliscant i barana de protecció a la part alta
del remolc.
El remolc estarà dotat d’armaris amb estanteries.

