
POVELJNIŠKO VOZILO  PV 1
Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder 2.5 dCi SE  diesel motor,  2488 ccm, 128 kW / 175 KM 

Podatki o vozilu:
Letnik: 2005

Starost vozila: rabljeno
1.registracija:  5 / 2005 

Tehnični pregled: 05/2010
Prevoženi km: 82192

Motor: 2488 ccm (diesel motor)
Moč motorja: 128 kW /175 KM

Menjalnik: ročni menjalnik (6 pr.)
Oblika: terensko vozilo / SUV (5 vr.) 

Barva vozila: bela
Notranjost: temno siva / blago

Oprema in ostali podatki:
Podvozje: - ABS zavorni sistem

- pomoč pri zaviranju BAS
- štirikolesni pogon (4x4 / 4WD)
- ASR regulacija zdrsa pogonskih koles

Varnost: - 6 x Airbag
- 3.zavorna luč
- blokada motorja

Notranjost: - dodatki v notranjosti
- nastavljiv sedež

Udobje: - klimatska naprava
- avtomatska klimatska naprava
- električni pomik stekel
- el. pomik prednjih in zadnjih stekel
- el. nastavljiva zunanja ogledala
- ogrevanje zunanjih ogledal
- električni paket
- nastavljiv volan po višini
- servo volan

Multimedia: - avtoradio
Uporabnost: - deljiva zadnja klop



OPIS  VOZILA IN VGRAJENA TER PRENOSNA GASILSKA OPREMA
POVELJNIŠKO VOZILO
Poveljniško vozilo - manjše PV-1
Manjše gasilsko poveljniško vozilo je namenjeno predvsem prevozu poveljnika in ima prostor še za 
3 ali 4 sopotnike.

Namen
Uporablja se ga kot osnovno ali pomožno prevozno sredstvo za samostojno hitro vožnjo do mesta 
požara, za vodenje gasilske enote med vožnjo in za izvidovanje stopnje razvitosti požara. 

Mere vozila in oznake
Dolžina vozila 5,5m, širina 2,1m, višina 2,7m, največja  masa je 2800 kg in najmanjši polmer 
obračanja 13 m.

SEZNAM GASILSKO TEHNICNE OPREME ZA
POVELJNIŠKO VOZILO PV-1 Manjše
PV-1
Skupina Oprema 
Zašcitna obleka in zašcitna oprema
Opozorilni brezrokavnik 
Izolirni dihalni aparat na stisnjen zrak 
Zašcitna maska za IDA 

Gasilna oprema
Gasilnik S-9 2 
5 Sanitetni pribor in oprema za oživljanje
Kovcek s prvo pomocjo 
Osvetlitev, signalizacija in zveze
Rocna svetilka 
Varnostni trikotnik ali triopan 
Varnostna svetilka 
Rocna radiopostaja 
Megafon 
Svetilka za rdeco stalno luc, visoko približno 250 mm 
Opozorilna zastava, 250 x 250mm,(belo-rdeca-bela ali
rdeca)

Rocno orodje in merilne naprave
Lomilka 


