Vi gratulerer Kristiansandsregionen brann- og redning
med ny Metz L32A-XS stigebil til erstatning for den
gamle Metz L32 stigebil
Produktnummer: 14102
Nok en Metz stigebil med leddet øvre på det norske
markedet. Vi gratulerer den trofaste Metz kunde
Kristiansandsregionen brann- og redning med ny flott stigebil.
Metz L32 A-XS - Moderne stigebil med leddet øvre del på
Scania chassis. 32 meter stige med 4,7 meter knekkarm i ny
utførelse spesielt egnet for trange gater, 450 kg kurv når ned
til bakken bare 2,9 meter foran bilen, 32 meter redningshøyde
uavhengig av avstøttingsbredde (også innenfor bilens
bredde), CAN digital styring for støste sikkerhet og hastighet,
fullspekket med utstyr. Automatisk terrengregulering i
dreiekransen sikrer hurtig og trygg innsats. Hydraulisk drevet
brannpumpe.
Den nye Metz XS.
Et revolusjonerende konsept for bevegelse.
Knekkpunktet på stigen beveger seg innover, som en fallekniv.
Stigen er åpnet ved å fjerne tre sprosser innover.
Dette muliggjør en knekkvinkel som gir en ny dimensjon på tross av kurvarmens lengde.
Den nye Metz XS på Scania chassis trenger bare 2,9 m klaring for å kunne senke kurven helt ned til bakken foran
førerhuset.
Kurven kan også plasseres svært nærme inn til kjøretøyet på alle sider.
Ved å kunne senke kurven helt ned til bakkenivå, blir det mye lettere å løfte sykebåren på og av, og dette rett foran
førerhuset.
Til og med på de trangeste plasser når Metz XS sitt mål:
Takket være den innovative nye designen har denne stigen en uovertruffen aksjonsradius på bare 7.4 m mellom
svingkransens senter og kurvens ytterside.
Dette muliggjør å rotere stigen 180° mens den er knekket i en gate med en bredde på bare 9.5 m mellom husrekkene.
Den kompakte aksjonsradiusen tillater en kontinuerlig, trinnløs plassering av kurven direkte langs en husfasade med
en avstand på bare 6.15 m.
I tillegg til egenskapene som er nevnt tidligere tilbyr den nye Metz XS økt utlegg I forhold til forgjengeren slik at også
objekter langt borte kan nås.
19.1 m med 300kg i kurven
22.3 m med 100kg i kurven
Kunde: Kristiansandsregionen brann- og redning
Chassis: Scania P410 DB4x2 Helluft, 410hk, mellomlangt førerhus med plass for 2 mann
Påbygg: Metz brannstige L32A-XS = 32 meter arbeidshøyde
Rekkevidde med 1 mann i kurven 22,3 meter
Rekkevidde under bakkenivå -7,5 meter
CAN automotive styringssystem gir perfekt betjening.
Kurv: Redningskurv for 4 mann (450 kg) med 4 innganger
Automatisk terrengutjevning: Stigesatsen retter seg automatisk inn ved arbeid i skråninger.
Vannpumpe: Rosenbauer N35, hydraulisk drevet
Kanon: Rosenbauer RM15C 1800 l/min elektrisk fra kurv og hovedstyrepulten
400V/220V anlegg: 14 kVA bensindrevet strømgenerator med kabelopplegg til kurv og 400V nødkjøring
Pusteluftanlegg: Holder for flasker på dreiekransen og slangeføring til hovedstyrepult og kurv
Trommel: For skjærslukker fra svingkrans til kurven
Røykvifte: Rosenbauer Fanergy V16 med brakett i kurven
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