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Szakmai fórum a hazai gyártású gépjármûfecskendõk kapcsán. A szakmai
találkozót a BM Heros Zrt. telephelyén tartották május 30-án, szerdán. Itt
fejlesztik és állítják össze a hazai gyártású gépjármûfecskendõket, ennek a
munkának a folyamatába nyerhettek tegnap betekintést a Magyar
Rendvédelmi Kar és a Magyar Tûzoltó Szövetség képviselõi. 

 GÉPJÁRMÛFECSKENDÕ 2018. 

 Szakmai fórum a hazai gyártású gépjármûfecskendõk kapcsán. 

A szakmai találkozót a BM Heros Zrt. telephelyén tartották május 30-án,
szerdán. Itt fejlesztik és állítják össze a hazai gyártású
gépjármûfecskendõket, ennek a munkának a folyamatába nyerhettek tegnap
betekintést a Magyar Rendvédelmi Kar és a Magyar Tûzoltó Szövetség
képviselõi. 

Az egyeztetést Bartók Péter tû. ezredes, gazdasági fõigazgató-helyettes
kezdeményezte, õ is nyitotta meg a szerdai találkozót, amelyen a hazai gyártású
gépjármûfecskendõ fejlesztésének útját és a mûködés során szerzett
tapasztalatokat elemezték a résztvevõk. A fõigazgató-helyettes hangsúlyozta, hogy
nemcsak egy sikeres történet krónikáját eleveníti fel a szakmai nap, hanem a
tûzoltószakma, a katasztrófavédelem, a mérnöki munka és a folyamatos innováció
együttmûködését is.
  A szakmai fórumot a Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése &ndash;
tûzoltógépjármû-fecskendõk rendszerbe állítása nevû
(KEHOP-1.6.0-15-2015-00001) projekt keretében hívták életre. Rajnai Attila, a BM
Heros Zrt. vezérigazgatója elõadásában hangsúlyozta, hogy 2014-tõl 2018-ig
összesen száznyolc, teljes málhával felszerelt gépjármûfecskendõ kerül a
szervezethez. Az egyedi kialakítású, hazai fejlesztésû, R16 Heros Aquadux-X
4000-es jármû a BM HEROS Zrt., a Rába Jármûgyártó Kft. és a Renault Truck
együttmûködésének az eredménye. Rajnai Attila szemléltette, és külön fel is hívta
a figyelmet arra, hogy a 2012-ben bemutatott prototípus hatalmas fejlõdésen ment
keresztül, mire 2016-ban megkezdõdött a sorozatgyártás. A speciális terhelésnek
kitett fecskendõ fejlesztése során figyelembe vették mindazokat a javaslatokat,
észrevételeket és tapasztalatokat, amelyeket a tûzoltók jeleztek a gyártó számára,
és amelyekkel a legkiválóbb végeredmény születhetett meg.
  A szakmai rendezvényen jelen volt Dobson Tibor tû. dandártábornok, a Magyar
Rendvédelmi Kar és a Magyar Tûzoltó Szövetség elnöke. A tábornok
hozzászólásában elismerõen nyilatkozott a hatalmas munkáról, egyúttal
hangsúlyozta, hogy a közös gondolkodás mindig a legjobb eredményekhez vezet.
  Bartók Péter, gazdasági fõigazgató-helyettes zárszavában kitért arra, hogy a
projekt sikerét a fontos célokon túl a résztvevõk által képviselt hozzáadott érték
garantálta. Az ezredes azt mondta, a bemutatott folyamat szereplõi nemcsak a
kitûzött célokat valósították meg, hanem folyamatosan törekedtek arra is, hogy
tökéletesítsék a munkájukat.
  Mindennek eredményeként idén átadták a századik gépjármûfecskendõt is, és
rövidesen még nyolc új jármû állhat a katasztrófavédelem szolgálatába. 
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