Lett brannbil på Sprinter chassis til Nesna brann og
redning
Produktnummer: 14760
Nesna brann og redning har fått levert to nye brannbiler fra
oss, en hovedbrannbil bygget på et MAN chassis og en lett
brannbil bygget på en Mercedes Sprinter.
Nesna har valgt komplett EMEREC navigasjons- og
informasjonssystem for sine kjøretøy. Med EMEREC er
kjøretøyene knyttet til hverandre og mottar utkall med
posisjon og beskrivelse av innsats fra TETRA radioen. I
begge biler er det montert en EMEREC Pilot tilkoplet TETRA.
Begge maskiner opereres uavhengig av hverandre, men
kommuniserer sammen for utveksling av oppdaterte data i
sanntid.
Vi gratulerer med nye biler som vil styrke beredskapen i
kommunen.

Lett brannbil i førerkortklasse C1 for hurtig førsteinnsats med god plass og vektreserve for mannskaper og utstyr.
Røykdykkerstoler, vinsj, stige, diverse redningsutstyr og bærbar brannpumpe gir en komplett bil for hurtig førsteinnsats.
Bilen er utrustet på en Mercedes Sprinter 519 KA 4x4. Den har mannskapskabin med Bostrom røykdykkerstoler,
frontmontert Warn el-vinsj, Rosenbauer Otter bærbar pumpe, samt bakrom med innredning for øvrig brann- og
redningsutstyr.
Sveist vinylbelegg med oppkant og vegger kledd i sjøvannsbestandig aluminium for enkelt renhold og beskyttelse mot
fuktighet.
Kunde: Nesna brann og redning
Chassis: MB Sprinter 519CDI 4x4, 190 hk, automatgir, kort utgave med høyt tak, tvillinghjul bak for større nyttelast og
stabilitet, registrert som lett lastebil klasse C1.
Mannskapskabin: Originalt førersete og passasjersete foran, Bostrom røykdykkerseter med integrerte apparatholdere
for 3 mann bak. Konsoll mellom for- og bakseter.
Navigasjonssystem: Rosenbauer EMEREC
Varsling: Hänsch LED blålys i siste generasjon montert i fronten, bak og på taket.
Arbeidslys: LED lyskastere i konsoll på sidene og justerbare bak på taket.
Skaprom bak med innredning for utstyr: hyller, plastkasser, slangereol
Bærbar pumpe: Rosenbauer Otter, 800 l/min ved 5 bar, 500 l/min ved 6 bar
Redningssag: Stihl MS460RHD
Bærbart arbeidslys: Rosenbauer RLS1000 LED lyskaster med batteridrift
Vinsj: Warn 4,2 tonn 12V elektrisk innfelt i støtfanger
Stativ på taket: For NLA bårepakke, stige, redningsutstyr og sugeslanger
Levert: 04.2020
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