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PS Bocar – polski producent 
nowoczesnych samochodów pożarniczych

Na przestrzeni ostatnich nieco ponad 20 lat Polska stała się liczącym się w Europie 
wytwórcą samochodów pożarniczych praktycznie wszystkich klas pojazdów. W naszym 
kraju powstają bowiem warianty ratowniczo-gaśnicze i ratownicze, w tym ciężkie 
lotniskowe ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczne, w tym także podnośniki.

TEksT: JarosłaW Brach, zdJęcia: ProducENT, auTor

N ie udało się jedynie uruchomić produkcji 
drabin, ale jest to sprzęt wysoko specja-
lizowany, kupowany w relatywnie małych 

ilościach i przede wszystkim – ze względu na swój 
stopień zaawansowania technicznego – wymaga-
jący dużej wiedzy i doświadczenia. Lepiej zatem 
skupić się na budowie odmian mogących cieszyć 
się o wiele większym popytem i – wbrew pozorom 
– też wiążących się z koniecznością dysponowania 
unikatowymi zasobami technik, technologii oraz 
know-how.

Ten sukces naszego kraju, co godne podkreśle-
nia, stanowi wyłącznie zasługę rodzimych, prywat-
nych przedsiębiorców, a nie inwestycji zagranicz-
nego kapitału. Firmy, które jeszcze dwie dekady 
temu zaczynały swoją przygodę w branży, rozwijały 
się i rosły w sposób typowo fazowy, polegający 
na stopniowym, ewolucyjnym przechodzeniu ko-
lejnych stopni rozwoju – od podmiotu małego, sku-
pionego głównie na remontach, poprzez podmiot 
odtwórczy, mniej lub bardziej umiejętnie kopiujący 
ostatnie opracowania liderów, po podmiot innowa-
cyjny, zdolny do samodzielnego przygotowania nie-
zwykle innowacyjnych konstrukcji, o przodujących 
parametrach techniczno-użytkowych i licznych 
ciekawych detalach. Jednym z takich podmio-
tów jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne (PS) 
Bocar sp. z.o.o. z korwinowa, położonego kilka 

kilometrów na południe od częstochowy, blisko 
tzw. trasy katowickiej, popularnie i potocznie okre-
ślanej „gierkówką”.

PS Bocar został założony w 1992 roku w oparciu 
o wyłącznie polski kapitał, przez polskiego właści-
ciela w postaci prywatnej osoby i do dziś spółka 
stanowi własność prywatną. Przy czym chociaż 
jako organizm gospodarczy był nowy w segmencie 
pożarniczym, ale niektórymi swoimi korzeniami 
personalnymi sięgał położonych blisko korwinowa 
osin i zakładu, w którym za czasów PrL-u powsta-
wały słynne osinobusy, będące rodzajem furgono-
wej zabudowy przeznaczonej do transportu osób 
i w pierwszym rzędzie montowanej na podwoziach 
ciężarówek Star 28, 29 i 200. Mało kto jednak dziś 
wie, że w osinach zmontowano również, na bazie 
Stara, pełnoprawny autobus oraz opracowano 
pierwszy w Polsce wysuwany przewoźny maszt 
oświetleniowy, ułatwiający prowadzenie akcji ra-
towniczo-gaśniczych po zmroku czy w warunkach 
ograniczonej widzialności. Maszt ten mógł być po-
sadowiony na podwoziach lekkich aut dostawczych 
klasy żuka bądź 2-osiowych przyczepkach. i właś-
nie trzon pierwotnej kadry inżynieryjno-technicznej 
PS Bocar stanowili byli pracownicy osin.

Początkowo PS Bocar skupiło się na naprawach 
i remontach używanych nadwozi ratowniczo-gaśni-
czych, pochodzących przede wszystkim z jednostek 

ochotniczych. Była to pierwsza połowa lat 90. ubie-
głego wieku, gdy naszej straży nie było po prostu 
stać na większe zakupy nowego, nowoczesnego 
wyposażenia, w tym taboru samochodowego. 
Ten ostatni mógł pochodzić z importu, ale w ta-
kim przypadku realnie znajdował się wówczas 
poza zasięgiem finansowym naszych strażaków. 
alternatywę stanowiły w takim razie zakupy u ro-
dzimych producentów – kompletnych pojazdów 
w Jelczu, samych podwozi w Starachowicach lub 
samych nadwozi w SHL kielce. innym wyjściem 
było sprowadzenie kompletnych aut pożarniczych 
z zachodniej Europy. Tym bardziej że czasami dało 
się je przejąć wręcz za bezcen, szczególnie w sy-
tuacji, gdy niektóre jednostki w Niemczech czy 
Holandii zamiast starsze, zużyte egzemplarze kie-
rować na złom, wysyłały je do Polski, nierzadko 
w formie pomocy dla naszych miast partnerskich.

Tę sytuację postanowił wykorzystać Bocar, z jed-
nej strony naprawiając i remontując tabor używany 
już wcześniej w krajowych jednostkach, z drugiej 
podejmując się przeglądów czy napraw taboru 
pochodzącego z Zachodu. Jednocześnie zarząd 
firmy, analizując dogłębnie potrzeby i potencjał 
zakupowy strażaków, postanowił skupić się nie 
tylko na wymianie czy naprawie uszkodzonych 
lub zużytych elementów, ale i usprawnianiu oraz 
przebudowywaniu przekazywanego przez straża-
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ków sprzętu. w efekcie pojawiały się coraz bardziej 
zaawansowane konstrukcje, o zdecydowanie po-
prawionych walorach bojowych i eksploatacyjnych, 
mające coraz mniej wspólnego z wyjściowymi 
oryginałami. ważne tu było wsłuchiwanie się 
w potrzeby służb pożarniczych, od strony czysto 
produkcyjnej pozwalające na zdobycie kolejnych 
cennych doświadczeń. Skończył się bowiem czas 
centralnego rozdzielnika i kilku – poza nielicznymi 
wyjątkami – wystandaryzowanych typów po-
jazdów, które trafiały praktycznie do wszystkich 
jednostek w kraju. Teraz to sami strażacy, w opar-
ciu o posiadane zasoby finansowe, mogli zacząć 
zamawiać w dowolnym momencie takie sprzęt 
i wyposażenie, jakie im najbardziej odpowiadało, 
a nie byli skazani na dostawy sprzętu i wyposaże-
nia w czasie i ilości przewidzianej przez central-
nego planistę. Dodatkowo, stała analiza potrzeb 
i wymagań strażaków dała asumpt do przejścia 
do następnego etapu rozwoju.

PS Bocar stał się nie tylko podmiotem wyko-
nującym mniej lub bardziej zaawansowane re-
monty i przebudowy, ale i podmiotem zdolnym 
do samodzielnego zaprojektowania i zbudowania 
od podstaw nadwozi pożarniczych. Początkowo, 
co wynikało z wciąż ograniczonych finansowo moż-
liwości zakupowych straży, te fabrycznie nowe 
nadwozia były posadawiane na używanych pod-
woziach z drugiej ręki, potocznie określanych jako 
podwozia z demobilu. Były to zarówno sprowadza-
ne z Zachodu egzemplarze znanych, zagranicznych 
marek: iVEco, Mercedes, Volvo, Man, jak i czecho-
słowackie (czeskie) Tatry czy radzieckie (rosyjskie) 
kamazy, Urale, Ziły oraz nasze rodzime Jelcze 
i Stary. wiele z nich, głównie tych o socjalistycz-
nym rodowodzie, pochodziło od firm likwidujących 
czy ograniczających swoje działy transportu oraz 
z zasobów wojskowych. w przypadku sił zbrojnych 
auta były wyprzedawane w związku z postępują-
cym spadkiem liczebności oraz rozpoczynającą 
się powolną wymianą i odnową pokoleniową ta-
boru. Te postwojskowe ciężarówki miały zresztą 

wiele zalet. Po pierwsze, wyróżniała je niezwykle 
atrakcyjna cena, wielokrotnie niższa niż nowych 
odpowiedników. Po drugie, zazwyczaj znajdowały 
się w bardzo dobrym stanie technicznym – miały 
małe przebiegi i nie były zbytnio zużyte. Po trzecie, 
niemal idealnie, po odpowiednim dostosowaniu, 
nadawały się do celów pożarniczych. i, po czwarte, 
były dobrze znane strażakom. Można je było same-
mu przeglądać czy naprawiać w jednostkach albo 
zaprzyjaźnionych warsztatach, z kolei ceny części 
zamiennych należały do bardzo atrakcyjnych. w do-
datku części te były niemal powszechnie dostępne.

Na takich używanych podwoziach, jak wspomi-
nają dziś w Bocarze, zbudowano wiele ciekawych 
odmian. Były wśród nich i ciężkie ratowniczo-gaś-
nicze, jak ta wykorzystująca wieloosiowe tereno-
we podwozie Tatry. Przy czym nawet na takich 
starszych nośnikach starano się wykonywać coraz 
bardziej zaawansowane projekty. Zresztą niezwykle 
pomocni w tym okazywali się być sami strażacy, 
którzy chętnie dzielili się ze specjalistami z Bocaru 
swoimi wnioskami, uwagami i spostrzeżeniami 
co do eksploatowanego sprzętu. Tym bardziej 
że nieraz okazywało się, iż coś, co wydawało 
się słuszne na etapie projektowym, w normalnej 
eksploatacji – podczas prowadzenia akcji ratow-
niczo-gaśniczych – nie zawsze się sprawdzało 
i w związku z tym wymagało modyfikacji. To wnikli-
we słuchanie użytkowników stało się zresztą jedną 
z wizytówek firmy, z czasem owocując wieloma 
ciekawymi opracowaniami. Po prostu sprzęt miał 
być dobry dla strażaka i bezwzględnie sprawdzać 
się w działaniu.

Następny etap w rozwoju przedsiębiorstwa przy-
pada na to stulecie. Nastąpiło wówczas stopniowe 
i na dużą skalę przejście z wykonywania nadwozi 
na używanych podwoziach na rzecz coraz bar-
dziej zaawansowanych zabudów na podwoziach 
fabrycznie nowych, od renomowanych wytwór-
ców. Przechodzenie to w układzie konstrukcyjno-
-produkcyjno-produktowym miało więc charakter 
ewolucyjny. Z jednej strony Bocar systematycznie 

inwestował w nowe maszyny, urządzenia, techno-
logie i rozwiązania, by być w stanie przedstawiać 
warianty o wyższych parametrach techniczno-
-użytkowych, funkcjonalności i wysokiej jakości. 
Z drugiej, w układzie popytowym, straż coraz bar-
dziej zaczynało być stać na wchodzenie w posiada-
nie sprzętu nowoczesnego, o wysokich walorach 
eksploatacyjnych. Znamienne jest szczególnie, iż 
ten nowocześniejszy, konsekwentnie ulepszany, 
w pełni fabrycznie nowy sprzęt w przeważającym 
stopniu zamawiały jednostki ochotnicze, stanowią-
ce tradycyjnego klienta podmiotu. ochotnicza straż 
pożarna, wbrew pozorom i licznym krzywdzącym 
obiegowym opiniom, przestawała być bowiem, 
jak za czasów PrL, ubogim krewnym jednostek 
zawodowych PSP i straży zakładowych. wręcz 
przeciwnie: jednostki ochotnicze, głównie te 
z bogatszych gmin, nabywały ciężarówki w kom-
pletacji i z wyposażeniem, o jakim w jednostkach 
zawodowych nieraz można były jedynie poma-
rzyć. PS Bocar, ze swoimi kontaktami i niemałymi 
już wiedzą oraz doświadczeniem, idealnie mógł 
zaspokajać takie wymagania, co pozwoliło mu 
osiągnąć dzisiejszy stopień rozwoju w zakresie 
stosowanych technologii, zaplecza produkcyjnego 
oraz powstających wyrobów.

obecnie PS Bocar jest w branży podmiotem 
o średniej wielkości. Zatrudnia przeciętnie 80-90 
osób i zajmuje obszerny teren po byłej cegielni, 
o czym świadczy pozostawiony po niej charakte-
rystyczny komin. Zaplecze składa się z jednopiętro-
wego budynku administracyjnego, gdzie mieszczą 
się biura zarządu, sekretariat, administracja, działy 
płac, zamówień i dział projektowy oraz dwóch 
głównych hal o łącznej powierzchni 6500 m². 
w pierwszej zgromadzono tzw. brudne etapy pro-
dukcji. Jest to hala konstrukcyjna i kompozytów 
– w niej odbywa się cięcie i spawanie elementów 
stalowych, w tym spawanie pełnych szkieletów za-
budów. w hali tej umieszczono również formowa-
nie i obróbkę komponentów z tworzyw sztucznych 
i sterowaną komputerowo frezarkę przeznaczoną 

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA
7/40 z zabudową kompozytową i wydłużoną, 
załogową kabiną, na FMX 6x6 6xR.
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do robienia form w różnych materiałach, w tym 
próbnych form w materiałach dających się ła-
two obrabiać. w PS Bocar wychodzą mianowicie 
ze słusznego założenia, że chociaż dzisiejsze pro-
jektowanie wspomagane komputerowo stwarza 
wiele możliwości dokładniejszego wirtualnego 
sprawdzenia komponentów i gotowych konstrukcji, 
co wydatnie skraca czas i nakłady niezbędne na ich 
opracowanie i przetestowanie, zbadania w rzeczy-
wistości pewnych rozwiązań i podzespołów nic nie 
zastąpi. w oparciu o te próbne formy można więc 
praktycznie ocenić szereg detali. Te próbne formy 
przydają się m.in. w trakcie przygotowywania osta-
tecznych form przeznaczonych do późniejszego 
formowania elementów kompozytowych.

Nowoczesne technologie i organizacja produkcji 
wymagają również zastosowania nowoczesnych 
urządzeń. w hali pierwszej do wycinania części 
z bardzo dużą precyzją oraz robienia wycięć i otwo-
rów w elementach służy sterowana komputerowo 
wycinarka laserowa. Dzięki niej da się wycinać 
detale jedynie w wybranych miejscach określonych 
elementów, bez konieczności robienia zbędnych 
przecięć. Natomiast do spawania służą spawarki 
firmy Lincoln Bester z Bielawy.

Następnie z hali pierwszej zespawane nadwozia 
trafiają do własnej, wydzielonej komory lakierniczej, 
w której są malowane na wymagany przez zama-
wiającego kolor – w przypadku straży czerwony. 
Dla nadwozi z elementów kompozytowych ten etap 
przebiega nieco inaczej. Przedsiębiorstwo samo, 
w oparciu o odczynniki i surowce wejściowe, 
w specjalnych, zrobionych wcześniej przez siebie 
formach wykonuje komponenty kompozytowe 
o zadanych kształtach. Bazowo w PS Bocar wy-
korzystuje się dzisiaj kompozyt poliestrowo-szklany. 
Możliwe jest też zastosowanie jako materiału bazo-
wego innych tworzyw z grupy termoformowalnych, 
jak aBS bądź PP. Tu zakład jest w stanie, przy wy-
korzystywanej technologii, elastycznie dostosować 
się do wymagań i życzeń odbiorców.

Generalnie kompozyty są w miarę łatwe do for-
mowania, co pozwala na uzyskiwanie ciekawych 
kształtów, a przy tym lekkie, co przekłada się na re-
dukcję masy własnej i zużycia paliwa oraz daje 
możliwość zabrania większej ilości sprzętu lub 
zamontowania zbiorników o większej pojemności. 
Poza tym wyróżniają się wysoką wytrzymałością 
i dużą odpornością na ewentualne uszkodzenia 
mechaniczne, w tym uderzenia, przecinanie czy 
nawet odkształcenia i pęknięcia spowodowane 
np. wypadkiem. Tę wysoką odporność potwierdziły 
nie tylko teoretyczne obliczenia i testy, ale i real-
ne zdarzenia drogowe. Dowiodły one, że, wbrew 
pozorom, nadwozia w pełni kompozytowe okazują 
się być niezwykle wytrzymałe i łatwe w naprawie. 
Nawet gdy samochód przewrócił się czy koziołko-
wał, zabudowa kompozytowa nie ulegała takim 
zniszczeniom jak tradycyjna stalowa (aluminiowa), 

będąc w stanie przyjąć więcej energii. w dodatku 
przy dzisiaj stosowanych technologiach kompozyty 
da się dość łatwo naprawiać, i to bez konieczno-
ści wykonywania skomplikowanych zabiegów: 
wystarczy jedynie wyciąć uszkodzony fragment 
i na jego miejsce wkleić nowy. Tymczasem w przy-
padku tradycyjnych nadwozi stalowo-aluminiowych 
naprawianie wcale nie jest łatwe. Jeśli dojdzie 
do uszkodzenia elementów szkieletu ze stali 
nierdzewnej, ze względów czysto użytkowych 
i bezpieczeństwa nie powinno się ich prostować, 
lecz elementy te bezwzględnie trzeba wymienić 
na nowe. w praktyce nie jest to ani proste, ani 
tanie, ani szybkie.

co jeszcze istotne, w obszarze walorów użyt-
kowych nadwozi kompozytowych PS Bocar opiera 
się na technologii, w której praktycznie cała ze-
wnętrzna struktura materiału użytego do wyko-
nania powłoki może być koloru czerwonego. Nie 
jest to więc jedynie nałożona dodatkowa warstwa 
koloru czerwonego na wewnętrzną powłokę w in-
nym kolorze, lecz zewnętrzna, integralna powło-
ka w kolorze czerwonym. Ma to duże znaczenie 
praktyczne. w przypadku jakichkolwiek uszko-
dzeń mechanicznych, takich jak zadrapania czy 
porysowania, po zewnętrznej stronie integralnej 
warstwy zewnętrznej nie pozostają żadne łatwe 
do zauważenia ślady, jak białe pola. Jednocześnie 
wszystkie nadwozia tworzywowe Bocaru są z ze-
wnątrz lakierowane. Zewnętrzna warstwa lakieru 
dodatkowo wzmacnia i utwardza powierzchnię, 
co czyni ją jeszcze bardziej odporną na oddziały-
wanie niesprzyjających czynników zewnętrznych. 
Do tego polakierowane zabudowy tworzywowe 
bardziej się błyszczą, przez co są lepiej widoczne, 
oraz stają się zdecydowanie atrakcyjniejsze wizu-
alnie. Dziś bowiem nadwozie pożarnicze nie może 
być jedynie wytrzymałe i funkcjonalne, lecz musi 
być ładne i estetyczne.

Zabudowy tworzywowe mają elementy łączone 
w technologii klejenia, zabudowy tradycyjne – 
oparte o stal i aluminium – spawany, wytrzymały 
szkielet z profili ze stali nierdzewnej, z przyklejanymi 
blachami poszycia zewnętrznego. ostateczny mon-
taż realizowany jest w hali drugiej, określanej jako 
wykończeniowa, gdzie odbywa się pełne wyposa-
żanie przedziałów sprzętowych i tylnego przedziału 
autopompy z wodno-pianowym, osprzętem i całą 
tablicą sterującą. instalowane są również pozostałe 
elementy układu wodno-pianowego, elementy 
stanowiące wyposażenie dachu (łącznie ze skrzyn-
kami i dachowym działkiem wodno-pianowym) 
oraz oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego i pola 
pracy po zmroku (łącznie z wysuwanym masztem 
oświetleniowym). Potem skrytki wyposaża się 
w sprzęt podstawowy i dodatkowy. Zakres osta-
tecznego wyposażenia konkretnego egzemplarza 
zależy oczywiście od jego odbiorcy. Następnie 
każdy pojazd poddawany jest dokładnej kontroli 

końcowej i kierowany do przekazania zamawiającej 
go jednostce. Zgodnie z przyjętą filozofią, za jakość 
na każdym etapie odpowiada każdy pracownik 
wykonujący określone czynności. Z jednej strony 
taka osobista odpowiedzialność przyczynia się 
do ograniczenia ilości niedoróbek już w samym 
procesie produkcyjnym, z drugiej zmniejsza ko-
nieczność utrzymywania rozbudowanego aparatu 
sprawdzania jakości.

Dzisiaj w Polsce działa kilku – dwóch w Bielsku-
-Białej, dwóch w kielcach oraz jeden we wrocła-
wiu – liczących się konkurentów PS Bocar. Docho-

Zakład wykonuje cały cykl produkcyjny nadwozi, 
począwszy od spawania ich szkieletów, poprzez 
pełne oblachowanie i doposażanie w pozycje 
zamówione przez konkretne jednostki.



ciężarówki i autobusy 10/2013

[ 34 ]  ciężarówki | PS Bocar

dzą też zagraniczni rywale, przy czym aktualnie, 
poza wybranymi, nieraz niszowymi kategoriami 
samochodów, jak drabiny czy ciężkie lotniskowe 
ratowniczo-gaśnicze, praktycznie nie liczą się oni 
na krajowym rynku pożarniczym. cóż więc takiego 
przemawia za PS Bocar, by to właśnie w nim do-
konywać zakupów? Takich istotnych argumentów 
sprzedażowych da się wymienić co najmniej kilka.

PS Bocar, jak praktycznie wszyscy rodzimi gra-
cze, zaczynał od napraw i modernizacji aut uży-
wanych. Tę działalność, bo takie przez długi okres 
były i wciąż zresztą są potrzeby straży, utrzymywał 
przez wiele lat. Dlatego w niemal powszechnej 
świadomości strażaków wciąż jest kojarzony właś-
nie z naprawami. Nic bardziej błędnego. PS Bocar 
jest dzisiaj nie tyle podmiotem zajmującym się 
remontami i modernizacją, chociaż nadal je rea-
lizuje, ile pełnoprawnym wytwórcą od podstaw 
kompletnych zabudów ratowniczo-gaśniczych 
i ratowniczych na wyspecyfikowanych przez od-
biorców rodzajach podwozi. w tym celu stosuje 
najnowocześniejsze technologie materiałowe 
oraz w zakresie samego wykonawstwa. Bazowo 
mogą być robione trzy typy zabudów w zależno-
ści od wymagań postawionych przez odbiorcę: 
tradycyjne – w pełni stalowo-aluminiowe, tzw. 
kombinowane – ze stali nierdzewnej, blach i profili 
aluminiowych oraz materiałów kompozytowych, jak 
również w pełni oparte na kompozytach. Przy czym, 
w przypadku samych nadwozi kompozytowych, 
na co zwrócono uwagę, możliwe jest wykorzy-
stanie różnych materiałów: tworzyw wyjściowych 
(jak aBS i PP) czy materiał poliestrowo-węglowy 
lub aramidowy.

od pewnego czasu Bocar pracuje nad samo-
chodem wykonanym w całości z innych tworzyw 
sztucznych: PP, PE, PVc i tym podobnych, dla 
zaspokojenia innowacyjnych rozwiązań wymaga-
nych przez rynek kolejna zaleta to nowoczesne 
wzornictwo, nieco stonowane, bez stylizacyjnych 
fajerwerków i udziwnień, ale zoptymalizowane 
funkcjonalnie pod kątem zapewnienia głównie wy-
sokich walorów eksploatacyjnych. w tym zakresie 
bardzo duże możliwości daje wykorzystanie do bu-
dowy nadwozi kompozytów – zarówno jeśli cała 
struktura nadwozia wraz z poszyciem opiera się 
na nich, jak i w przypadku wariantów kombinowa-
nych. kompozyty można bowiem niemal dowolnie 
ukształtować, idealnie dobierając ich przetłoczenia, 
płaskie i zaokrąglone powierzchnie do potrzeb oraz 
specyfiki konkretnego nośnika, głównie kształtów 
jego kabiny. Tutaj takim rynkowym przebojem firmy 
jest w pełni kompozytowa zabudowa przeznaczo-
na do Mercedesów klasy średniej z typoszeregu 
atego. Jej kształty i wysokość idealnie dobrano, 
by stylistycznie współgrała z kabiną, a jednocześnie 
zachowywała swój odrębny styl. w tym celu za-
budowę zaopatruje się w dwa elementy. Pierwszy 
to zakabinowe spojlery, pełniące rolę bocznego 

łącznika między kabiną a nadwoziem i ustawione 
ukośnie, by zniwelować różnicę szerokości kabiny 
oraz nadwozia. Drugim są dachowe, narożne relin-
gi, funkcjonalnie składające się z niepołączonych, 
ale wizualnie współgrających ze sobą fragmentów: 
na dachu nadwozia oraz na kabinie. Patrząc od tyłu, 
relingi na dachu nadwozia zaczynają się narożnymi, 
wydłużonymi, stanowiącymi ich integralną część 
sygnałami świetlnymi pojazdu uprzywilejowane-
go, a kończą tuż za przednim, górnymi narożem 
zabudowy, by umożliwić podnoszenie kabiny. 
Ta przerwa między relingami nadwozia i kabiny 
jest autentycznie niewielka. relingi na bocznych 
narożach kabiny zaczynają się ukośnym fragmen-
tem nad zakabinowymi spojlerami i następnie 
przechodzą w partię przednią, tworzoną przez 
narożne, wydłużone, będące ich integralną częś-
cią światła auta uprzywilejowanego oraz część 
czołową, nad przednimi osłoną przeciwsłoneczną 
i szybą. Ta część czołowa zawiera, tuż za światami 
pojazdu uprzywilejowanego, dodatkowe reflektory 
– po jednym z każdej strony – oraz środkową, lekko 
wystającą ponad reling belkę z napisem „STraż” 
i ponownie światłami pojazdu uprzywilejowanego.

całość prezentuje się niezwykle estetycznie, 
nowocześnie i ciekawie. w dodatku daje moż-
liwość umiejętnego wprowadzenia innych ele-
mentów użytkowych. w relingi wkomponowano 
m.in. boczne poręcze, wykonane z ciągnionego 
stopu aluminium, o specjalnie dobranych prze-
kroju i kształcie. wewnątrz te poręcze są puste, 

przez co można w nich przeprowadzić okablowanie 
instalacji elektrycznej. Natomiast w zewnętrznej 
płaszczyźnie, instalowanej od zewnętrznej strony 
nadwozia, zrobiono podłużne zagłębienie o średniej 
głębokości, w które następnie wprowadzana jest 
listwa z oświetleniem bazującym na diodach LED. 
Jest zatem nie tylko estetycznie, ale i funkcjonalnie, 
tym bardziej iż całość oświetlenia zamocowanego 
w zabudowie wykorzystuje wyłącznie diody LED. 
Jako ciekawostkę można podać tu informację, 
iż chcąc mieć pewność, że diody LED rzeczywiście 
nie zawiodą podczas długotrwałej eksploatacji, 
PS Bocar zanim zaproponował je w samochodach, 
zastosował w lampach oświetlających teren za-
kładu. Pierwszą taką lampę zamocowano tuż nad 
głównym wejściem do budynku administracyjnego. 
Ponieważ diody nie zawiodły, dzisiaj nie tylko tra-
fiają do pojazdów, lecz i oparto na nich oświetlenie 
poszczególnych pomieszczeń w budynkach.

kompozytowe nadwozie z bocznymi, narożnymi, 
integralnymi relingami stanowi wyłącznie jeden 
z wielu projektów zabudów, jakie od początku 
do końca przygotował własny dział projektowy. 
Dział ten pracuje na sprzęcie komputerowym 
z najwyższej półki, zarówno jeśli powyższe tyczy 
się samych komputerów, jak i ich oprogramowa-
nia. w efekcie wszystkie konstrukcje powstają 
najpierw jako wirtualne, trójwymiarowe modele 
3D. w rzeczywistości wirtualnej można je obracać 
w dowolnym kierunku i płaszczyźnie – ustawiać 
pod różnymi kątami, modyfikować, udoskonalać. 
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M.in. da się wirtualnie sprawdzać celowość i/
czy funkcjonalność montażu danych elementów 
w określonych miejscach. Ponadto możliwe jest 
przeprowadzenie wirtualnych testów, w tym sy-
mulacji wypadków i powstających w ich skutek od-
kształceń i zniszczeń. Zdecydowanie skraca to czas 
niezbędny na opracowanie prototypów, w tym 
dobór właściwych materiałów o odpowiednich 
kształtach i grubości oraz rozmieszczenie poszcze-
gólnych pozycji wyposażenia. oprócz tego samo 
przygotowanie produkcji odbywa się szybciej i przy 
niższych nakładach. Przy czym przedsiębiorstwo 
do dziś nie zrezygnowało z wykonywania później 
próbnych form. Bo chociaż współczesne komputery 
potrafią wiele, nic nie zastąpi oceny realnego, 
fizycznie namacalnego komponentu, który przecież 
trafi potem, jako część składowa większej całości, 
do normalnej bojowej eksploatacji.

Poza tym PS Bocar stawia tylko na sprawdzo-
nych i solidnych dostawców wybranych, kluczo-
wych komponentów. w połączeniu z wysoką 
jakością wykonania ma to zapewnić ograniczoną 
awaryjność sprzętu. w firmie wychodzą miano-
wicie ze słusznego przekonania, iż cena wcale nie 
powinna dominować – dominować powinny jakość 
i osiągi. Nie stanowi bowiem wielkiego sukcesu 
sprzedaż jednej sztuki – prawdziwym wyzwaniem 
jest sprzedaż po latach następnych sztuk temu sa-
memu klientowi. Zadowolony klient służy bowiem 
za najlepszą reklamę w branży danego wyrobu 
i jego producenta.

Niestety, w obszarze cen panuje w Pol-
sce niezdrowe zjawisko, polegające na tym, iż 
w ogłaszanych przetargach publicznych na zaku-
py sprzętu pożarniczego – w tym samochodów 
ratowniczo-gaśniczych i ratowniczych – niemal 
powszechnie dominuje kryterium jak najniższej 
ceny. Są przetargi, gdzie cenie przypisuje się wręcz 
90-100-procentowe znaczenie. Tymczasem przy 
zakupach niezbędnych materiałów, podzespołów 
oraz w procesie produkcyjnym cudów nie ma: 
materiały i podzespoły o określonych parametrach 
muszą odpowiednio kosztować. oczywiście duży 
odbiorca może u dostawcy otrzymywać różnora-
kie rabaty, ale przeważnie nie przekraczają one 
10-20%. Można jeszcze zejść z kosztów wytwo-
rzenia. Zapewnia to pewien manewr – rezerwę 
na obniżkę ceny, lecz w ekonomii cudów nie ma. 
Jeśli cena ma być dobrze skalkulowana, musi za-
wierać nie tylko poniesione koszty bezpośrednie 
robocizny i materiału, ale i koszty zarządu oraz 
koszty prac badawczo-rozwojowych i zysk. Tym 
bardziej że postęp techniczny kosztuje, bo kosztują 
nowe technologie i materiały; z kolei ceny wielu 
materiałów i komponentów wydatnie w ostatnim 
czasie wzrosły.

w Polsce zaś od pewnego okresu zaznacza się 
niebezpieczne zjawisko oferowania przez niektó-
rych konkurentów w przetargach niezwykle niskich 
cen, mogących co najwyżej pokrywać koszty robo-
cizny i materiału oraz koszty zarządu. Taka sytuacja 
wydaje się pozornie dobra dla odbiorcy, gdyż dziś 

zapłaci mniej i wykaże oszczędności. Takie oszczęd-
ności są jednak tylko fasadowe, ponieważ oszczęd-
ności dnia dzisiejszego mogą generować wyższe 
koszty w przyszłości. w ogólnym rozrachunku wyj-
dzie zatem drożej, tylko tę wyższą cenę będzie się 
płaciło stopniowo, w wyższej awaryjności sprzętu 
czy konieczności dokupywania niektórych pozycji 
wyposażenia. Producent ostatecznie przecież musi 
wyjść na swoje. By zdobyć przetarg, proponuje 
więc niewiarygodnie niską cenę, a potem do tej 
ceny stara się dostosować stosowane materiały 
i komponenty. w rezultacie pojawiają się gorsze 
i tańsze zamienniki, jak przykładowo cieńsze blachy. 
choć przy odbiorze wszystko będzie jeszcze dobrze 
wyglądać, intensywna eksploatacja szybko obnaży 
wszelkie nieuczciwe podmiany, które nie zawsze 
da się już naprawić w ramach gwarancji.

PS Bocar, by dowieść swojej uczciwości w sto-
sunku do strażaków, nie stosuje takiej polityki, 
bo nie na tym wszakże polega kwestia długofalo-
wego prowadzenia biznesu. Jakość ma w takim 
razie bezwzględny priorytet, chociaż kosztuje. 
Niemniej czasami lepiej mniej zarobić, niż pójść 
na łatwiznę (tzn. pseudooszczędzanie). Dlatego 
wszystkie materiały i osprzęt są wysokiej jako-
ści – nie wykorzystuje się tandetnych, tanich 
zamienników. Powyższe wykazuje uzasadnienie 
zarówno czysto wizerunkowe, jak i ekonomiczne 
oraz eksploatacyjne. wizerunkowe, bo dostar-
czając psujący się sprzęt czy sprzęt o gorszych 
parametrach, firma zwyczajnie traci w oczach 
nabywcy, który może nie zechcieć dokonywać 
w niej kolejnych zakupów. Ekonomiczne, bo na-
prawy gwarancyjne kosztują, i to nie mało. Jak 
dokładnie wyliczono w korwinowie, sam wyjazd 
ekipy naprawczej z południa na północny zachód 
kraju to wydatek, w zależności od rodzaju awarii, 
od 1000 do nawet 2000 złotych. Do tego dochodzą 
koszty zepsutych czy zniszczonych części. w takim 
razie zdecydowanie lepiej od razu montować lep-
sze materiały i komponenty, gdyż i tak ich wyższe 
koszty zakupu okażą się niższe niż koszty zakupu 
tańszych zamienników i konieczność ponoszenia 
potem wyższych nakładów na zwiększoną ob-
sługę serwisową, nieuniknioną przy późniejszych 
naprawach. wymiar użytkowy przejawia się zaś 
komfortem i bezpieczeństwem obsługi. wykonane 
z cieńszej blachy podesty mogą zarywać się pod 
mniejszym ciężarem niż te zrobione z grubszych, 
lepszych i/czy bardziej wytrzymałych materiałów, 
a tanie żaluzje nigdy nie będą się tak przesuwać 
i ochraniać oraz nie będą użytkowane tak długo, 
jak droższe żaluzje od bardziej renomowanego 
dostawcy.

Dlatego w PS Bocar kupują to, co dobre, 
bo w tym zakresie przedsiębiorstwo reprezen-
tuje niezwykle pragmatyczne podejście, oparte 
na własnym, unikatowym, wieloletnim doświad-
czeniu i kilku bazowych założeniach. Po pierw-

W statystykach sprzedaży Bocaru zdecydowanie przeważają 
Mercedesy Atego 1420 z wydłużoną, załogową kabiną.
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sze, PS Bocar to, co jest strategiczne ze względu 
na specyfikę danego produktu i/bądź co może zro-
bić lepiej i taniej niż inni, nie zleca do wykonania 
zewnętrznym kooperantom. Taka sytuacja wystę-
puje w przypadku wszystkich rodzajów nadwozi, 
które od początku do końca – konstrukcja nośna 
i oblachowanie zewnętrzne, pełna konstrukcja in-
tegralna z materiałów kompozytowych – powstają 
w wyspecjalizowanej hali zakładu w korwinowie. 
własne są także wszelkie profile, od razu dostoso-
wywane do typu zabudowy na etapie projektowa-
nia i produkcji, a nie kupowane na zewnątrz jako 
gotowe i dopiero potem odpowiednio modyfikowa-
ne pod kątem specyfiki konkretnego zastosowania. 
Po drugie, na zewnątrz przekazuje się wykonanie 
tego, co ktoś inny może zrobić lepiej, szybciej i ta-
niej, bo niejednokrotnie jest branżowym specjalistą 
w danej dziedzinie, dysponującym niekopiowalnymi 
doświadczeniem i wiedzą oraz specjalistycznym 
parkiem maszynowym, pozwalającym na efek-
tywną produkcję z dużą precyzją i na tyle drogim, 
iż jego zakup przy małym wolumenie wytwarzania 
na własne potrzeby byłby po prostu nieuzasadniony 
ekonomicznie. Dodatkowo własne odpowiedniki 
mogłyby być gorszej jakości czy/i o gorszych pa-
rametrach. Lepiej zatem czasami nie robić wszyst-
kiego samemu, niż specjalnie silić się na pokazanie, 
że się coś umie zrobić.

Przykładów takiego podejścia jest wiele. żaluzje 
dostarcza renomowane niemieckie przedsiębior-
stwo LDr. wybrane elementy wyposażenia na-
bywane są u tych samych podmiotów, u których 
odbiera je jeden z branżowych liderów – rosen-
bauer. Lepszej rekomendacji nie potrzeba. Ponadto 
na zewnątrz zamawiane są moduły wyposażenia 
elektrycznego i elektronicznego oraz autopompy. 
Te ostatnie PS Bocar kupuje w uznanej niemieckiej 
firmie PF Pumpen und Feuerlöschtechnik z Jöh-
stadt – dlatego pompy te znane są pod nazwą 
Jöhstadt. PS Bocar zaopatruje się u niej w szeroką 
gamę pomp, a kooperacja ta przebiega na tyle 
udanie, iż został on również ich autoryzowanym 
krajowym sprzedawcą i serwisantem. Po trzecie – 
w związku z faktem, że nie wszystkie komponenty 
dostępne na rynku w pełni odpowiadają potrzebom 
Bocaru, wszedł on w pogłębioną kooperację z ich 

dostawcami. Powyższe polega na produkowaniu 
określonych podzespołów specjalnie dla niego oraz 
dokonywaniu w bazowych wyrobach zmian i mody-
fikacji zgodnie z jego wymaganiami. Taka sytuacja 
istnieje przykładowo w obszarze bloków elektroniki 
oraz autopomp. Bloki elektroniki – zintegrowa-
ne moduły elektroniczne – PS Bocar kontraktuje 
na zewnątrz, ale sam łączy je w większe układy. 
w rezultacie, chociaż same podzespoły systemów 
elektronicznych sterowania różnymi funkcjami urzą-
dzeń zabudowy pochodzą z zewnątrz, systemy jako 
całość stanowią już własne opracowanie Bocaru. 
w przypadku autopomp Jöhstadt dokonuje w nich 
natomiast takich modyfikacji, jakie ze względu 
na specyfikę swoich wyrobów w zakresie posta-
wionych parametrów oraz z powodu wymogów 
klientów potrzebuje PS Bocar.

Podmiot konsekwentnie prowadzi też własne 
prace badawczo-rozwojowe. o czym wspomniano, 
na etapie projektowym wykorzystuje sprzęt kom-
puterowy i oprogramowanie z najwyższej półki. 
Poza tym jego specjaliści sami opracowali wiele 
ciekawych komponentów i rozwiązań. Jako drugi 
w Polsce zaczął on sam robić, o czym wie niewielu, 
kompletne, integralne nadwozia z kompozytów. 
inne wysoko ocenione przez rynek własne opra-
cowanie to relingi dachowe ze zintegrowanymi 
światłami i sygnałami pojazdu uprzywilejowanego 
oraz oświetleniem miejsca pracy. w dziedzinie 
relingów Bocar był zresztą jednym z krajowych 
pionierów, a na rynku przyjęły się one do tego stop-
nia, że obecnie 100% procent jego kompozytowych 
zabudów ratowniczo-gaśniczych na Mercedesach 
atego otrzymuje właśnie te relingi. kolejne własne 
opracowania to modułowy system mocowania 
w bocznych skrytkach sprzętowych, system za-
łączania, wyłączania i sterowania oświetleniem, 
generator sygnałów dźwiękowych oraz system 
sterowania autopompy. w półkach zastosowano 
dwie pionowe, znormalizowane listwy z wewnętrz-
nym przetłoczeniem tworzącym rodzaj prowadnicy, 
na których na dowolnej wysokości można osa-
dzać i mocować półki na wyposażenie oraz inne 
komponenty przewożone w samochodzie. System 
załączania, wyłączania i sterowania oświetleniem 
stanowi o tyle ciekawe opracowanie, iż dowodzi, 

że czasami proste rozwiązania mogą zdecydowanie 
podnieść komfort obsługi poprzez jej uproszczenie. 
System ten powstał w wyniku ścisłej współpracy 
ze strażakami, po dogłębnej analizie ich potrzeb 
i uważnym wsłuchiwaniu się w ich uwagi i opinie. 
Strażacy chcieli bowiem systemu maksymalnie 
prostego i logicznego w obsłudze, a przy tym funk-
cjonalnego, co oznaczało jak najmniej przycisków 
odpowiadających za realizację danych funkcji.

w rozwiązaniu zaproponowanym przez Bocar 
w momencie wyjazdu do akcji jednym przyciskiem 
na panelu nad fotelem kierowcy są uruchamiane 
jednocześnie oświetlenie i sygnał dźwiękowy po-
jazdu uprzywilejowanego. Po dojeździe na miejsce 
strażacy zazwyczaj wyłączają sygnał dźwięko-
wy, by nie przeszkadzał, zostawiając włączoną 
sygnalizację świetlną. Dlatego wyłączanie obu 
sygnałów da się wykonać za pomocą tylko jed-
nego przycisku. krótkie jego naciśnięcie powoduje 
wyłączenie samego sygnału dźwiękowego, przy 
pozostawieniu sygnału świetlnego, który można 
potem wyłączyć, naciskając ten sam przycisk. 
Jeśli od razu naciska się ten przycisk przez dłuższą 
chwilę, dochodzi do równoczesnej deaktywacji obu 
sygnałów. Taki system sterowania należy do stan-
dardu. inny standard to własny generator sygnałów 
dźwiękowych, zdaniem Bocaru lepiej wychodzący 
naprzeciw wymogom strażaków niż podobne urzą-
dzenia dostępne na rynku, oraz system sterowa-
nia, a dokładnie wyłączania autopompy. Ten drugi 
przygotowano w celu niedopuszczenia do awarii 
autopompy i skrócenia okresu jej eksploatacji. 
opracowanie bazuje na układzie elektronicznym 
„myślącym” za strażaka. Jeśli więc autopompa 
pracuje na wysokich obrotach, w sytuacji wyłą-
czenia, najpierw następują w kolejności spadek 
jej obrotów, odprężenie układu i dopiero na koniec 
pełne zatrzymanie. wyłączanie autopompy pracu-
jącej na wysokich obrotach nie odbywa się wobec 
tego od razu, lecz stopniowo, przez co eksploatacja 
staje się bezpieczniejsza. oczywiście możliwe jest 
również wyłączenie awaryjne – następujące ono 
w trybie natychmiastowym, bez sekwencji spadku 
obrotów oraz odprężania układu.

Poza tym Bocar opracował całą rodzinę masztów 
oświetleniowych, sterowanych bezprzewodowo, 

Wybrane produkty Bocaru: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na 4-osiowym Volvo FM w układzie napędowym 8x4, średni samochód ratowniczo-
gaśniczy na podwoziu Mercedes Atego oraz przyczepka z agregatem pompowym.
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dostępnych w różnych wykonaniach, oraz własny 
system sterowania, oparty na dostępnych elemen-
tach, następnie specjalnie połączonych i dobranych 
pod kątem potrzeb firmy. Doskonałym przykładem 
jest tutaj monitor – ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
stanu i pracy urządzeń zabudowy oraz stanu na-
pełnienia zbiorników wody i środka gaśniczego. 
wyświetlacz ten bazuje na komercyjnym wyświet-
laczu dostępnego na rynku systemu nawigacji oraz 
własnym oprogramowaniu sterująco-kontrolnym. 
Produkcja własnego wyświetlacza byłaby oczy-
wiście pozbawiona sensu, podczas gdy przygo-
towanie własnego oprogramowania sterująco-
-kontrolnego jest już jak najbardziej uzasadnione. 
Ponadto, w przypadku instalacji kamery cofania 
bez oddzielnego monitora do przekazywania z niej 
obrazu, wyświetlacz ten może współpracować 
z tą kamerą, po załączeniu biegu wstecznego po-
kazując sytuację za samochodem.

wymienione rozwiązania należą do wyposażenia 
standardowego. w opcji znajdują się zaś kolejne 
własne opracowanie Bocaru – układ podnoszenia 
dachowego działka wodno-pianowego oraz system 
piany sprężonej PwPSystem. Układ podnoszenia 
dachowego działka wodno-pianowego umożli-
wia jego podnoszenie – w zależności od warian-
tu – na wysokość 30 cm, jeśli podnoszenie jest 
realizowane pneumatycznie, i 90 cm, jeśli jest 
realizowane elektrycznie. System piany sprężonej 
PwPSystem, będący odpowiednikiem systemu 
caFS, powoduje natomiast, że do gaszenia poża-
rów, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach 
oraz pożarów przy zdarzeniach drogowych, używa 
się zdecydowanie mniej substancji gaśniczych, 
a samo gaszenie nie wymaga od strażaków użycia 
aż takiej siły, gdyż wąż ze sprężoną pianą waży 
o wiele mniej niż wąż z klasyczną mieszanką wody 
i środka pianotwórczego. Do tego system PwPS 
cechuje duża efektywność bojowa, przejawiają-
ca się znacznym skróceniem czasu niezbędnego 
na gaszenie, oraz – ze względu na mniejszą ilość 
zużywanej wody w porównaniu z sytuacją obec-
ną – poważne ograniczenie strat w ratowanych 
obiektach z powodu mniejszego zalania.

Generalnie postęp techniczny w PS Bocar 
ma charakter stały i ewolucyjny. M.in. już kilka 
lat temu jako pierwszy w standardzie zaczął on 
montować klimatyzację kabiny kierowcy. wtedy 
niektórzy uważali ją wręcz za zbędny luksus, dzisiaj 
warunków przetargu bez niej nikt sobie nawet nie 
wyobraża. Był też jednym z pierwszych wprowa-
dzających na rynek krajowy kompletne nadwozia 
kompozytowe i relingi dachowe.

wyrazem tak stonowanego i stopniowego 
podejścia do postępu jest choćby kwestia ofe-
rowania kompletnych zabudów kompozytowych. 
Firma weszła w technologię ich produkcji, gdy była 
całkowicie pewna, iż może zaproponować wyroby 
dopracowane oraz atrakcyjne cenowo. Jednocześ-

nie postęp techniczny uwzględnia standaryzację 
i modularyzację, ale implementowane w zakre-
sie dozwolonym przez przepisy. Standaryzacja 
oznacza wykorzystywanie jak największej liczby 
komponentów bazowych w jak największej liczbie 
odmian docelowych. Modularyzacja wiąże się zaś 
z oparciem konstrukcyjnym wyrobów na bazowych 
modułach funkcjonalnych. Standaryzacja i modu-
laryzacja przekładają się więc na znaczne ułatwie-
nie i przyspieszenie produkcji oraz uproszczenie 
w eksploatacji przez strażaków. M.in. sami stra-
żacy mogą dokonywać zmiany aranżacji wnętrza 
w zależności od swoich potrzeb, bez konieczności 
ingerowania w strukturę oblachowania skrytek 
sprzętowych. Granice tej modularyzacji wyznaczają 
przepisy. w oparciu o jedną koncepcję budowy 
da się przykładowo wydłużać i skracać nadwo-
zie, wprowadzać zbiorniki o większej pojemności 
czy/i zrobione z innego materiału, mocować dodat-
kowy osprzęt. Lecz nie da się rozbić wszystkiego. 
Dlatego, jeśli kwestia dotyczy modulacji, odnosi 
się ona na obecnym etapie do sposobu budowy 
konkretnych nadwozi i częściowego rozmieszczenia 
wyposażenia.

Poza tym, zgodnie z przyjętą w przedsiębior-
stwie filozofią, samo nadwozie ma być nie tyle 
bezwzględnie tanie, ile tanie względnie i przy 
tym upraszczające obsługę oraz cechujące się 
odpowiednim potencjałem modernizacyjnym. 
Zagwarantowanie odpowiednio dużego poten-
cjału modernizacyjnego przekłada się mianowicie 
na możliwość łatwego późniejszego wprowadzania 
zmian unowocześniających, podnoszących para-
metry techniczne i walory eksploatacyjne oraz 
wydłużających okres użytkowania. Nowoczesność 
powoduje zaś, że dzisiaj zakupiony produkt nawet 
za kilka nie będzie bardzo odstawał pod względem 
funkcjonalności i osiągów od swoich nowszych 
odpowiedników. w rezultacie w momencie za-
kupu zabudowa powinna znajdować się dopiero 
na początku swojego życia rynkowego. kto dziś 
bowiem nabywa sprzęt już nienowoczesny, chociaż 
tani, za kilka lat będzie dysponował sprzętem już 
kompletnie zdeprecjonowanym moralnie.

PS Bocar nie jest także jedynie producentem 
samych zabudów pożarniczych. Stosując podej-

ście zgodne z założeniami koncepcji produktu 
rozszerzonego, proponuje tzw. pełne rozwiązanie 
produktowe. Polega ono na dostarczaniu nie je-
dynie pojazdów, lecz całego systemu przezna-
czonego do wspierania strażaków w ich walce 
z zagrożeniami oraz usuwania skutków tych zagro-
żeń. Dlatego, jeśli strażacy nabywają w Bocarze 
nadwozie, przed jego przekazaniem są proszeni 
o przywiezienie do zakładu wyspecyfikowanego, 
a nie zamawianego odrębnie przez Bocar sprzętu 
dodatkowego. Następnie ten sprzęt firma mocuje 
w odpowiednich miejscach i przekazuje strażakom 
kompletne, niemal gotowe do akcji auto, z pełnym 
wyposażeniem, nie doliczając za to dodatkowych 
opłat. klient kupuje więc w PS Bocar kompletny 
system, obejmujący sam pojazd ratowniczy czy 
ratowniczo-gaśniczy oraz jego pełne wyposażenie. 
a że powyższe więcej kosztuje? wbrew pozorom 
dodatkowe koszty nie są tu duże, natomiast przed-
siębiorstwo zyskuje wiele w oczach strażaków. 
Użytkownik powinien po prostu dostać zamocowa-
ny sprzęt, a nie puste półki. Tym bardziej że nawet 
taniej kupiony samochód z „gołą” zabudową stra-
żacy i tak będą potem musieli sami wyposażyć.

i jeszcze jedno zagadnienie związane z uczci-
wością. wszystkie zatrudnione osoby pracują 
na zasadzie umowy o pracę i otrzymują wyna-
grodzenia w pełnej wysokości wykazywanej 
w ZUS-ie i urzędzie skarbowym. Nie ma zatem 
żadnego oszukiwania, oficjalnego wykazywania 
jedynie części zarobków itd. Nie ma też stosowania 
samozatrudniania, czasowych umów czy fikcyjnego 
przenoszenia produkcji na zewnątrz, do podmiotów 
utworzonych przez byłych pracowników i wynajmu-
jących hale od Bocaru oraz produkujących na jego 
rzecz. w obciążonym dużym bezrobociem regionie 
częstochowskim powyższe ma niemałe znaczenie 
i powoduje, że przedsiębiorstwo uchodzi w okolicy 
za solidnego pracodawcę.

obecna oferta obejmuje pełną paletę samo-
chodów lekkich, średnich i ciężkich, szosowych, 
uterenowionych i terenowych, ratowniczo-
-gaśniczych i ratowniczych, w tym ratownictwa 
technicznego, wysokościowego, wodnego i che-
micznego. Do tego dochodzi kilka modeli przyczep 
pożarniczych z agregatami pompowymi i do tło-

Lekkie samochody wykonywane są m.in. na podwoziach z grupy Fiata – IVECO oraz Fiat.
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czenia wody zanieczyszczonej. w przypadku sa-
mochodów, po analizie możliwości współpracy 
z poszczególnymi dostawcami podwozi, w klasie 
lekkiej postawiono na wyroby Forda i Fiata oraz 
iVEco, średniej – na pochodzące od Mercedesa 
atego i w zdecydowanie mniejszym stopniu Volvo 
FL, z kolei w ciężkiej głównie na Volvo z dwóch 
typoszeregów – FM i FMX. Przy czym w klasie 
ciężkiej zabudowywane są jeszcze Mercedesy 
– axor, Zetros oraz actros.

w produkcji przeważają klasyczne warianty ratow-
niczo-gaśnicze, należące przede wszystkim do klasy 
średniej i wykorzystujące podwozia Mercedesów 
atego w wykonaniach szosowym, uterenowionym 
i terenowym. Na atego przypada aż 70% wolumenu 
produkcji, a do tej chwili Bocar zabudował aż ponad 
600 egzemplarzy pojazdów z tej rodziny. aktualnie 
ratowniczo-gaśnicze atego dostępne są jako:
• średnie uterenowione ze stalowym nadwoziem, 
oparte o typ 1329 4x4 aF z wydłużoną, załogową 
kabiną – oznaczenie GBa 2,5/16;
• średnie uterenowione z nadwoziem kompozyto-
wym, bazujące na typie 1429 4x4aF z załogową, 
wydłużoną kabiną – oznaczenie GBa 2,7-16;
• średnie uterenowione z nadwoziem kompozy-
towym, na podwoziu 1629 4x4 aF z wydłużoną, 
załogową kabiną – oznaczenie GBa 4,5/16.

oprócz tego firma jako jedna z pierwszych – po ro-
senbaurze, Zieglerze i PUH Stolarczyk – zabudowała 

3-osiowego Zetrosa 2733a 6x6. Był on prezentowany 
dwa lata temu na kieleckich targach Edura, a wy-
różniają go wysoka mobilność taktyczna – wysoka 
dzielność terenowa połączona z dużymi możliwoś-
ciami bojowymi wskutek montażu zbiornika na wodę 
o pojemności 7200 litrów, zbiornika na środki piano-
twórcze o pojemności 720 litrów oraz dwuzakresowej 
autopompy a32/8-4/40 o wydajności 3600 l/min 
przy ciśnieniu 8 barów i 460 l/min przy ciśnieniu 40 
barów. Samochód ten trafił do oSP Pławin (gmina 
Stare kurowo). innym ciężkim ratowniczo-gaśniczym 
Mercedesem powstałym w PS Bocar był 3-osiowy 
actros 3344 6x6 GcBa 9/50.

Niemniej w klasie ciężkiej przeważają Volvo 
z dwóch rodzin – specjalizowane odmiany FM 
oraz specjalistyczne FMX. PS Bocar był pierwszym 
podmiotem w Polsce, który posadowił nadwozie 
pożarnicze na podwoziu z linii FMX. Do tej chwili 
bramy zakładu opuściło wiele ciekawych warian-
tów na tym aucie, by wymienić:
• ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GcBa 
4/50 z zabudową stalowo-aluminiową i wydłużoną, 
załogową kabiną, na FMX 4x4 4xr;
• ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GcBa 
7/40 z zabudową kompozytową i wydłużoną, za-
łogową kabiną, na FMX 6x6 6xr. Pojazd ten trafił 
do oSP kruszyn (gmina włocławek) i w zimie jest 
z powodzeniem wykorzystywany do odśnieżania 
dróg za pomocą przedniego pługa lemieszowego;

• samochód ratownictwa wysokościowego z za-
łogową kabiną, na 2-osiowym FMX 4x4;
• samochód ratownictwa technicznego z krótką, 
dzienną kabiną, na 2-osiowym FMX 4x4.

w przypadku rodziny FM na szczególną uwagę 
zasługuje ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
GcBa 15/60 na 4-osiowej wersji w układzie na-
pędowym 8x4, z krótką, dzienną kabiną i tylnymi 
osiami w układzie tridem – 1+3. Samochód ten 
swoją premierę miał na tegorocznej Edurze i ce-
chuje się kilkoma zaletami. Po pierwsze, może 
być stosowany do samodzielnego prowadzenia 
akcji ratowniczo-gaśniczych, gdyż zaopatrzono 
go w cały niezbędny do tego osprzęt. Po drugie, 
stanowi dobrą alternatywę w stosunku do ze-
stawów naczepowych z cysterną, stosowanych 
w zabezpieczeniu większych pożarów. Pojemność 
zbiornika wody wynosi bowiem 15 000 litrów 
i może zostać zwiększona do 18 000 litrów, z kolei 
zbiornika środków pianotwórczych 1500 litrów, 
przy możliwości zwiększenia do 1800 litrów. 
i, po trzecie, dzięki pojedynczym kołom ostatniej, 
czwartej osi, skręcanym przeciwbieżnie w stosun-
ku do przednich kół kierowanych, charakteryzuje 
się bardzo dobrą manewrowością, co ułatwia 
eksploatację na ograniczonej przestrzeni. w re-
zultacie może być stosowany jako klasyczne auto 
wsparcia wodnego wszędzie tam, gdzie dojazd 
zestawu naczepowego jest utrudniony czy wręcz 
niemożliwy, czyli gdy trzeba wjechać w wąskie 
uliczki lub na małe podwórka bądź zawracać 
na niewielkiej przestrzeni.

Jednocześnie PS Bocar nie chce na siłę wchodzić 
w nowe segmenty rynku. Dlatego nie zamierza opra-
cować własnych wysoko specjalizowanych ciężkich 
lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, 
w rodzaju Pantery rosenbauera czy Feliksa z wiSS 
wawrzaszek, ale rozważa możliwość przygotowania 
mniej specjalistycznych odmian tej klasy, wykorzy-
stujących podwozia klasycznych ciężarówek.

Poza produkcją nowych zabudów PS Bocar wciąż 
remontuje stare nadwozia oraz zajmuje się napra-
wami zabudów, w tym pochodzących od innych 
wytwórców.

Bocar jest krajowym liderem w obszarze zabudowy specjalizowanych Volvo FMX. Zabudowy wykonywane są na różnych podwoziach, z różnymi 
konfiguracjami układów napędowych i typami kabin. Wśród zabudów znajdują się zarówno ratownicze, jak i ratowniczo-gaśnicze.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na uterenowionym podwoziu Mercedes-Benz Atego 
w układzie napędowym 4x4, z wydłużoną, załogową kabiną.


