Stigebil på MAN chassis til Hallingdal
Produktnummer: 14699
Forsikringsselskapet Varig, Gjensidige Hallingdal, ønsket å gi
Hallingdal Brann- og redningsteneste en jubileumsgave i
forbindelse med deres 130 års jubileum. Brannvesenet har
lenge hatt et ønske om å anskaffe et høyderedskap, og
gaven fra Varig ble vår demonstrasjonsstige som vi bl.a. har
hatt utstilt på Brann og Redning på Gardermoen. Stigebilen er
bygget med Metz teknologi, og er en Rosenbauer L32A-XS
3.0 bygget på MAN 15.290 4x2 chassis. Vi takker for tilliten
og gratulerer med jubileum og med ny bil!
Stigebilen er i siste utgave type XS 3.0 - moderne stigebil
med leddet øvre del på MAN chassis. Moderne
påbyggskonsept med utstrakt bruk av LED belysning, 500 kg
kurv for 5 personer med full åpning i fronten. 32 meter stige
med knekkarm spesielt egnet for trange gater. Kurven når
ned til bakken bare 2,6 meter foran bilen, 32 meter
redningshøyde uavhengig av avstøttingsbredde (også
innenfor bilens bredde), Rosenbauer CAN digital styring for
største sikkerhet og hastighet, fullspekket med utstyr. Automatisk terrengregulering i dreiekransen sikrer hurtig og
trygg innsats.
Hallingdal Brann- og redningsteneste fikk i forbidelse med brannløftet levert en brannbil med Rosenbuer Emerec
navigasjonssystem - de ble så begeistret for dette systemet at de valgte samme løsning på stigebilen. Her kan alle
kartdata, innsatsplaner og data om hydranter enkelt deles mellom maskinene. Automatisk alarmering og navigasjon
oppkoplet med direkte forbindelse til Tetra og alarmsentral.
Kunde: Hallingdal Brann- og redningsteneste
Chassis: MAN 15.290 TGM, 290hk, MAN TipMatic® Emergency girkasse, førerhus med plass for 2 mann
Påbygg: Metz brannstige L32A-XS 23.0 = 32 meter arbeidshøyde
Rekkevidde med 1 mann i kurven 23,5 meter
Rekkevidde under bakkenivå -7,5 meter
CAN automotive styringssystem gir perfekt betjening.
Kurv: Redningskurv for 5 mann (500 kg) med 4 innganger
Automatisk terrengutjevning: Stigesatsen retter seg automatisk inn ved arbeid i skråninger.
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
Sykebårestativ: For DIN båre og for Scoop båre med festebraketter
Navigasjon: Rosenbauer Emerec på Getac F110 nettbrett i røff utførelse
Pumpe: Rosenbauer Beaver bærbar brannpumpe på uttrekk i siderom, 1200 l/min ved 6 bar.
Levert: 10.2019
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Les mer om produktet her:
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