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GLOBAL – CHARAKTERYSTYKA FIRMY 
 

�  Firma Global Ground Support jest czołowym produ-
centem sprzętu wojskowego, lotniczego oraz sprzętu 
naziemnej obsługi statków powietrznych.  

�  Jej nadrzędnym celem jest dostarczanie najwyższej 
jakości produktów oraz usług dla swoich klientów. 

�  Firma produkuje kompletny zakres rozmiarów i modeli 
mobilnego wyposażenia do odladzania/oczyszczania, 
stacjonarnych systemów odladzania oraz ciężarówek 
zaopatrzeniowych. 

�  Global wyprodukował ponad 780 jednostek dla 64 
klientów w 132 lokalizacjach na świecie. 

SAMOCHODY DO ODLADZANIA FIRMY GLOBAL  
 
�  Firma Global produkuje szeroki zakres samocho-

dów do odladzania, obsługujących każdy typ 
statku powietrznego, poczynając od małych re-
gionalnych samolotów, aż po Airbus A380.  

�  Bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i 
łatwość w obsłudze, to kluczowe powody, dla 
których Global stał się czołowym producentem 
sprzętu do odladzania.  

�  Wszystkie samochody do odladzania firmy Glo-
bal mają taką samą wysoką jakość komponen-
tów, jak i nowatorskie cechy konstrukcyjne. 

Model Cecha 2650 4500 1800 AP 8300 
ER2875 

A 380/C5 
Podwozie             

  Typ Ford F550 Ford F650 Freightliner 
M2 Volvo F17 Int 2600 

  Waga 7257 kg 9072 kg 13472 kg 12700 kg 22803 kg 
  Przednia oś 2540 kg 3039 kg 3783 kg 5443 kg 6751 kg 
  Tylna oś 4717 kg 6033 kg 9689 kg 10,432 kg 16052 kg 

Pojemność Główny zbiornik 2650 l 4543 l 6189 l 7192 l 9247 l 

  Zbiornik płynu zabezp. przed oblodzeniem brak 757 l 625 l 757 l 1325 l 
Kosz Maksymalne obciążenie kosza 136 kg 136 kg 204 kg 204 kg nie dotyczy 

  Maksymalne obciążenie kabiny nie dotyczy nie dotyczy 159 kg 159 kg 159 kg 
Wysokość Wysokość operacyjna  9,91 m 10.67 m 14.33 m 14.33 m 22.86 m 

Zasięg Wysięg 6.25 m 7.47 m 12.43 m 12.42 m 17.68 m 
Przepływ Płyn odladzający 151 l/min 151 l/min 227 l/min 227 l/min 227 l/min 

  Płyn zabezp. przed oblodzeniem nie dotyczy 76 l/min 76 l/min 76 l/min 76 l/min 
Podgrzewacz Podgrzewacz pokładowy BTU/h 1 m 2 m 3.4 m 3.4 m 3.4 m 

Wysięgnik Główny Artic Artic/Tel Artic/Tel Artic/Tel Artic/Tel 
Dane podane zostały w przybliżeniu jako wzorzec. Dostępne są różnorodne podwozia. 

DANE TECHNICZNE - PRZYKŁADOWE MODELE 
 

 

 

 



WAŻNIEJSZE CECHY POJAZDÓW 
 

�  Podwozie pochodzące z samochodów rynkowych. 
�  2 silniki. 
�  Szybkie podgrzewanie płynu na pokładzie. 
�  Kompatybilny ze wszystkimi typami płynów. 
�  Zamknięta kabina lub otwarty kosz. 
�  System AirPlus! (tłoczone powietrze). 
�  Możliwość obsługi przez 1 osobę. 
�  Mieszanie płynów na pokładzie. 
�  2-letnia gwarancja na części i naprawy. 

 

SYSTEM AIRPLUS! 
 
�  System AirPlus! Firmy Global zapewnia przepływ dużej ilości powietrza pod niskim ciśnieniem z prędkością 

1100 km/h w celu bezpiecznego i efektywnego odladzania.  
�  System ten nie powoduje uszkodzeń powłoki statku powietrznego gdyż wywiera mniejsze napięcie po-

wierzchniowe niż konwencjonalny proces odladzania płynem.  
�  Zużycie glikolu może zostać zredukowane nawet do 90% w momencie wykorzystania sprzężonego powie-

trza w celu odladzania.  
�  Bardzo wydajna dmuchawa odśrodkowa i napędzający ją silnik hydrauliczny, są zamontowane w kompak-

towym przedziale dla zwiększenia bezpieczeństwa i redukcji hałasu.  

 

 

SYSTEM 2-SILNIKOWY 
 
�  Pomocniczy silnik przeznaczony jest wyłącznie do dostarczania mocy dla wszystkich funkcji odladzania i 

i zabezpieczenia, obejmując pompowanie, miksowanie, ogrzewanie i opcjonalny system odladzania 
tłoczonym powietrzem.  

�  Dodatkowe opcje obejmują: obsługę procesu odladzania przez jednego operatora, rozpylanie i pompowa-
nie, automatyczny system gaszenia pożaru, napełnianie zasysające i sprzęt pomocniczy taki jak monitory 
przepływu płynu z drukarką.  

�  Opcjonalny system przygotowania mieszanki oferuje operatorowi dogodną kontrolę nad stosunkiem mie-
szanki wody i glikolu, aby reagować na zmieniającą się temperaturę otoczenia. Precyzyjna kontrola może 
zredukować użycie glikolu nawet o 70%. 

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH DO  
ODLADZANIA 
 

�  Zawór nadmiarowy ciśnienia płynu. 
�  Odcięcie przepływu płynu przy niskim poziomie zbiornika. 
�  Urządzenie bezpieczeństwa zatrzymujące maszynę w razie zasłab-

nięcia operatora wkomponowane w drążek sterowy. 
�  Przycisk bezpieczeństwa w koszu oraz w kabinie. 
�  Odłączenie podgrzewacza w momencie przegrzania płynu. 
�  Odłączenie podgrzewacza w momencie przegrzania systemu wyde-

chowego. 
�  Odłączenie systemu w momencie przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu płynu lub jego dopuszczalnej temperatury. 
�  W przypadku awarii możliwość wykorzystania zasilanej akumulato-

rowo pompy w celu opuszczenia kosza. 
�  System automatycznego gaszenia pożaru. 
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