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(57) Реферат:

Спеціалізований автомобіль для груп швидкого реагування поліції особливого призначення, що
містить кузов, який складається з кабіни для водія зі встановленими двома сидіннями і
боковими дверима та відсіку для поліцейських груп реагування зі встановленими трьома
сидіннями в задній частині та боковими дверима, при цьому в кузові встановлено зовнішню і
внутрішню обшивки, пристрої освітлення, вентиляції й опалення та аварійно-рятувальний люк
на даху, причому додатково у відсіку для поліцейських груп реагування встановлено три
сидіння в передній частині, шафу в задній частині, верхні полиці над сидіннями по периметру
відсіку та місце для кріплення спецзасобів; у кабіні для водія додатково встановлено сидіння;
ззовні до задньої частини кузова прикріплено навісний багажник; кузов ззовні додатково
облаштовано спеціальним обладнанням.
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Корисна модель належить до спеціальних транспортних засобів та може використовуватися
для перевезення груп швидкого реагування поліції особливого призначення.
Відомий спеціалізований автомобіль [Спецавтомобіль для підрозділів міліції особливого
призначення: пат. 68924 Україна. №и201113943; заявл. 28.11.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. №
7] виконаний на базі мікроавтобуса, що має кузов, який розділений на кабіну для водія, салон та
вантажний відсік. У кабіні водія встановлено двоє сидінь та двоє бокових дверей, у салоні - три
сидіння та двоє бокових дверей, у вантажному відсіку - двоє двостулкових задніх дверей. Кузов
має зовнішню та внутрішню обшивки, опалювач, плафони освітлення та засоби вентиляції.
Недоліком такого спецавтомобіля є те, що він забезпечує перевезення лише п'яти
працівників поліції.
В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом усунення недоліків найближчого
аналога розробити спецавтомобіль, який би дозволив перевозити дев'ять працівників поліції
(включно з водієм), спеціалізоване обладнання, спецзасоби та інвентар.
Задача вирішується тим, що спеціалізований автомобіль для груп швидкого реагування
поліції особливого призначення містить кузов, який складається з кабіни для водія зі
встановленими двома сидіннями і боковими дверима та відсіку для поліцейських груп
реагування зі встановленими трьома сидіннями в задній частині та боковими дверима, при
цьому в кузові встановлено зовнішню і внутрішню обшивки, пристрої освітлення, вентиляції й
опалення та аварійно-рятувальний люк на даху, згідно з корисною моделлю, додатково у відсіку
для поліцейських груп реагування встановлено три сидіння в передній частині, шафу в задній
частині, верхні полиці над сидіннями по периметру відсіку та місце для кріплення спецзасобів. У
кабіні для водія додатково встановлено сидіння. Ззовні до задньої частини кузова прикріплено
навісний багажник. Кузов ззовні додатково облаштовано спеціальним обладнанням. Усі вікна
кузова, в тому числі лобове (в його верхній частині), - тоновані та/або заґратовані. Ззовні кузов
обладнаний передніми та задніми захисними дугами.
Те, що у відсіку для поліцейських груп реагування облаштовано шість місць для
поліцейських та три місця в кабіні для водія, дозволяє одночасно перевозити дев'ять
працівників поліції (включно з водієм).
Те, що додатково у відсіку для поліцейських груп реагування встановлено шафу для
зберігання обладнання, інвентарю, зброї і боєприпасів, верхні полиці для розміщення 9-ти
шоломів та місце для кріплення 9-ти щитів, а також те, що ззовні до задньої частини кузова
прикріплено навісний багажник, забезпечує надійне та безпечне зберігання і транспортування
спеціалізованого обладнання, інвентарю та екіпіровки поліцейських.
Те, що ззовні кузов обладнаний передніми та задніми захисними дугами, дає можливість
захищати спецавтомобіль разом із радіатором.
Те, що всі вікна кузова, в тому числі лобове (в його верхній частині), захищені металевою
решіткою, дозволяє витримувати удари камінням (вагою до 4-х кг), дерев'яною битою та
металевою трубою.
Те, що ззовні на кузов додатково встановлено спеціальне обладнання, зокрема: звукові й
світлові пристрої на даху кузова, фару-шукач на даху спереду кузова, проблискові маячки
синього кольору під захисною решіткою радіатора, панель із проблисковими маячками синього
кольору в кабіні водія над панеллю приладів перед лобовим склом, світлодіодні стробоскопи
синього кольору по краях переднього та заднього бамперів, автомобільну радіостанцію, GPSнавігатор, відеорегістратор, систему зовнішнього відеоспостереження, систему GPS-трекер
тощо, дозволяє працівникам поліції ефективно виконувати покладені на них обов'язки щодо
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки і порядку.
Саме ці ознаки необхідні та достатні для вирішення поставленої задачі.
Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено розріз вигляду
зверху спецавтомобіля, а на фіг. 2 - його вигляд спереду.
Спеціалізований автомобіль для груп швидкого реагування поліції особливого призначення
(фіг. 1) містить кузов, який складається з кабіни для водія 1 та відсіку для поліцейських груп
реагування 2. Кабіна 1 містить три сидіння 3 і бокові двері. У відсіку 2 встановлено шість сидінь
4, бокові двері 5, шафу 6 у задній частині, верхні полиці над сидіннями 4 по периметру відсіку 2,
місце для кріплення спецзасобів 7, вогнегасник 8 під задніми сидіннями 4 та автомобільну
аптечку 9 під передніми сидіннями 4. Кузов має зовнішню і внутрішню обшивки, в ньому
встановлено пристрої освітлення, вентиляції й опалення та аварійно-рятувальний люк на даху
(для спрощення рисунку вони не зображені). Ззовні до задньої частини кузова прикріплено
навісний багажник 10. Ззовні кузов обладнаний передніми та задніми захисними дугами 11. Усі
вікна кузова, в тому числі лобове (в його верхній частині), - тоновані та заґратовані.
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Кузов ззовні обладнаний спеціальним обладнанням (фіг. 2), а саме: сигнально-гучномовним
пристроєм 12, фарою-шукачем 13, проблисковими маячками синього кольору 14,
світлодіодними стробоскопами 15, системою зовнішнього відеоспостереження 16,
автомобільною радіостанцією, GPS-навігатором, відеорегістратором, системою GPS-трекер.
Таким чином, наведена вище корисна модель дозволяє перевозити дев'ять працівників
поліції, спеціалізоване обладнання, спецзасоби, зброю та інвентар.
Спецавтомбіль можна рекомендувати до застосування в роботі правоохоронних органів.
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
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1. Спеціалізований автомобіль для груп швидкого реагування поліції особливого призначення,
що містить кузов, який складається з кабіни для водія зі встановленими двома сидіннями і
боковими дверима та відсіку для поліцейських груп реагування зі встановленими трьома
сидіннями в задній частині та боковими дверима, при цьому в кузові встановлено зовнішню і
внутрішню обшивки, пристрої освітлення, вентиляції й опалення та аварійно-рятувальний люк
на даху, який відрізняється тим, що додатково у відсіку для поліцейських груп реагування
встановлено три сидіння в передній частині, шафу в задній частині, верхні полиці над сидіннями
по периметру відсіку та місце для кріплення спецзасобів; у кабіні для водія додатково
встановлено сидіння; ззовні до задньої частини кузова прикріплено навісний багажник; кузов
ззовні додатково облаштовано спеціальним обладнанням.
2. Спеціалізований автомобіль для груп швидкого реагування поліції особливого призначення за
п. 1, який відрізняється тим, що усі вікна кузова, в тому числі лобове (в його верхній частині), тоновані та/або заґратовані.
3. Спеціалізований автомобіль для груп швидкого реагування поліції особливого призначення за
п. 1, який відрізняється тим, що ззовні кузов обладнаний передніми та задніми захисними
дугами.
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