Ny dykkerbil på Mercedes Sprinter 519cdi 4x4 levert til
Rogaland brann og redning
Produktnummer: 14479
Rogaland brann og redning har flere biler fra oss i sin stall, og
vi er glade for at de valgte oss som leverandør også på ny
dykkerbil. Valget falt på kombinasjonen Mercedes Sprinter
kassevogn med Egenes utrusting, og vi takker for tilliten nok
en gang.
Nok et eksempel på en kundetilpasset bil fra Egenes.
Brukerne har langt på vei fått sine ønsker oppfylt. Vår
ekspertise og erfaring, og ikke minst våre profesjonelle
håndverkere innen karosseri, elektrisk og innredning, har
igjen fått vist hva de er gode for. Bilen er proppfull av teknikk,
samtidig som den er funksjonell og robust.
Kunde: Rogaland brann og redning
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 to dykkerseter med flipup sete mot kjøreretningen.
Konsoll for permer mellom forseter.
Skaprom med innredning for utstyr.
Thule takstativ med fester for dykkerstige og Hansabrett.
Utstyrslisten er lang, vi nevner:
- Ryggekamera, DAB+ 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
- 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
- Elektrisk utkjørbart trinn for mannskapsdelen for å lette atkomsten for dykkere
- 12V el. vinsj
Levert: 03.20178
KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14479
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