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Judeţul Iaşi este mai bine pregătit pentru perioada de iarnă
Consiliul Judeţean Iaşi a achiziţionat două şenilete şi o autospecială
pirotehnică, echipamente care vor fi utilizate în situaţii de urgenţă.
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a participat
astăzi la prezentarea noilor autovehicule. „Ne-am ţinut de promisiune şi în
acest an am cumpărat echipamente noi cu care să putem interveni în zone
izolate în timpul ninsorilor puternice, acolo unde sunt cazuri medicale ale
SMURD sau ale Ambulanţei. Este vorba despre două ambulanţe pe şenile şi
o autospecială nouă, care va avea funcţie dublă: iarna va fi angajată în
intervenţii de salvare de vieţi omeneşti, iar în restul perioadei va fi folosită
ca autospecială pirotehnică. Autovehiculele vor fi în dotarea Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă. Ambele tipuri de echipamente îşi vor face foarte
bine treaba, iar începând din această iarnă locuitorii judeţului vor fi
deserviţi mult mai rapid şi mai sigur. Suntem mult mai bine pregătiţi faţă de
oricare alt an”, a declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI. Autospeciala
pirotehnică a fost furnizată de SC Barby Route SRL Braşov, preţul
contractului fiind de aproape 170.000 de lei. Cele două şenilete au costat în
total 349.000 lei, fiind furnizate de SC General Conf Grup SRL Bucureşti.
Specificaţii tehnice
Autospecială pirotehnică Ford Ranger 4x4
- Autospecială destinată intervenţiei la misiuni pirotehnice, construită pe un
autoşasiu echipat cu un motor cu nivel redus de poluare, compartimentată
astfel încât să poată transporta personalul, aparatele, sculele, accesoriile
specializate şi alte echipamente necesare acestor tipuri de intervenţii;
- Caroserie tip Pick-up cu cabina dublă: 1 + 4 locuri;
- Tracţiune - cutie de viteze : mecanică 6 + 1 trepte, 4x4 nepermanent cu
reductor.

Vehicule utilitare de teren 8x8 (UTV)
- Vehicule utilitare de intervenţie în caz de urgenţă 8x8 750 HDI –
producător Ontario Drive & Gear Canada;
- Capacitate de acces pe drumuri greu accesibile şi teren accidentat,
înzăpezite sau inundate, capabil să intervină în condiţii meteo extreme;
- Deplasare atât pe pneuri, cât şi pe şenile, amfibie;
- Tip motor: benzină, putere motor: 31 CP, tracţiune integrală;
- Poate fi utilizat între – 40 grade Celsius şi +40 grade Celsius;
- Capacitate de transport persoane: minim 6 pe uscat, minim 4 pe apă, 521
kg uscat/454 kg apă, tractare 818 kg, viteză 32 km/h uscat, 4 km/h apă;
- Garanţie 48 luni.

