
  

TRUSĂ CU SUBSTANȚE EXPLOZIVE UTILIZATE PENTRU 

PREGĂTIREA CÂINILOR ( TRUSA-K9) 
 

 Trusa este destinată pentru activitățile de pregătire/antrenament și 
certificare a câinilor de detecție explozivi (EDD) sau a echipelor canine de detecție 

explozivi (EDDT). 

         Trusa cu substanțe explozive utilizate pentru pregătirea câinilor (TRUSA-K9) 

este un sistem de dispozitive de păstrare și livrare a mirosurilor (DPLM) provenite 
de la materiale explozive adevărate. 

Sursele de miros pentru TRUSA-K9 sunt 10 tipuri de materiale explozive cu 
destinație militară și civilă. 

 Codul materialelor explozive din compunerea trusei: TNT, RDX, PETN, C-4, 
SEMTEX, DINAMITE, AN, BP, SGP, DBP.  

        CARACTERISTICI  : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa totală trusă 

(informativ)  

                 8300 ± 50 g  

Masa geantă transport 

(informativ)  

                 2800 ± 25 g  

Masă totală explozivi                   2400 g ± 10 g  

Masă DPLM V1 încărcat                   1050 ± 50 g  
Masă DPLM V2 încărcat                   405 ± 50 g  

Masă DPLM V3 încărcat 1                   250 ± 50 g  

Masă DPLM V3 încărcat 2                   225 ± 50 g  
Masă DPLM V4 încărcat                   200 ± 50 g  

Lungimea exterioară a 
trusei  

                 413 mm  

Lățimea exterioară a trusei                   327 mm  
Înălțimea exterioară a 

trusei  
 

 
 

                 171 mm  



 

TRUSA-K9 este compusă din următoarele componente principale : 

      - Geanta de transport SKB  model 3I-1510-6B-E; 

      - Dispozitive de păstrare și livrare mirosuri (cu 4 volume: V1, V2, V3 și V4); 

      - Suport păstrare DPLM 

 

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ : 

 

Domeniul temperaturilor depozitare:        - 32 0C ÷ + 49 0C 

Domeniul temperaturilor de utilizare:        - 32 0C ÷ + 49 0C 

Etanșeitatea genții de transport          Da 

Etanșeitatea dispozitivului de păstrat și 
livrat miros 

         Da 

Rezistența la căderea de la joasă înălțime           Da 

Rezistența la trepidații de natură logistică           Da 

Materiale explozive din compunerea                   TRUSELOR-K9 

Comportament corespunzător la 
acțiunea temperaturii 

          Temperatura de     
autoinflamare mai mare de 

160 0C 

Stabilitate chimică bună (testul de 
stabilitate la vacuum) 

          Volumul specific ≤ 1 cm3/g 

Compatibilitate chimică între explozivi și 

dispozitiv de păstrare și livrare miros 
exploziv 

          Da 

       AMBALARE : 

 

Geanta de transport SKB model 3I-1510-6B-E (1) 

Geanta/cutia de transport (model 3I-1510-6B-E SKB 3i) este un ansamblu 

etanș, soluția perfectă pentru păstrarea, depozitarea și transportul articolelor 
sensibile și vulnerabile cum sunt dispozitivele de depozitare și păstrare mirosuri 

(materiale explozive). 

Geanta de transport este completată cu un lacăt cu cifru, rezistent la 

umiditate. 

 

- Numărul ONU de transport: UN 0463  

- Masa brută a produsului, exprimată în kg: BRUTTO: 8,3 kg  

- Cantitatea netă nominală de explozivi exprimată în kg: NEQ: 2.4 kg  
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