Det store brannløftet - vi presenterer dykkerbilen slik
den ble levert
Produktnummer: 14246
I forbindelse med "Det store brannløftet" ble det også lyst ut
en konkurranse om levering av en dykkerbil.
Vi tilbudte en av våre "standard" løsninger, men utstyrte også
denne bilen med Rosenbauers innovative Emerec
kommunikasjonsutstyr. Den ble selvfølgelig kledd innvendig
på gulv og vegger med sveist vinylbelegg for enkelt renhold
og for å beskytte bilens karosseri mot vannsøl.
To Bostrom dykkerstoler i fartsretningen og en dreibar stol for
hjelpemann fra JANY i midten, alle med godkjent strekktestet
innfesting og 3-punkt sikkerhetsseler.
Vi visste ikke hvem som skulle få bilen og det var litt
utfordrende i forhold til innhold. Men våre fagfolk med erfaring
fra en hel rekke dykkerbiler de senere år tok fram en løsning
som vi tror vil passe i Arendal.
Vi gratulerer Østre-Agder og Arendal med redningsdykkertjeneste og ny dykkerbil!
Kunde: Østre-Agder Brann og redning - Gjensidigestiftelsen - "Det store brannløftet"
Chassis: MB Sprinter 519CDI Euro 6 4x4, 190 hk, automatgir, registrert som personbil med avgiftsfritak for
brannvesen.
Mannskapskabin: Originalt fører- og passasjersete foran, to dykkerseter med kjøreretningen og en dreibar stol for
hjelpemann i midten.
Konsoll for permer mellom forseter.
Skaprom bak: Med innredning for utstyr i bakrommet.
Glassfibertopp med fester for dykkerstige og Hansabrett, samt integrerte arbeids- og blålys.
Utstyrslisten er lang, vi nevner:
- Ryggekamera, radio/CD og bluetooth mobiltelefon med "handsfree" i dashbordet
- LED arbeidslys på sidene og bak
- Takspot med bryter for hvert enkelt sete
- LED blålys for lavest mulig strømforbruk
- Kommunikasjonsradio integrert i dashbord
- Rosenbauer EMEREC kommunikasjonsanlegg med IHM statuspanel
- Ventilasjonsvifte i tak
- Diesel vannvarmer tilkoplet bilens varmeanlegg
- LED arbeidslys på sidene og bak for beste arbeidsforhold rundt bilen.
- Bredt trinn bak for enkel atkomst til utstyr i bakrommet
- Sveist vinylbelegg på gulvet for enkelt renhold
- Vanntank med spylepumpe for rengjøring av dykkere
Levert: 08.2016
KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14246
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