Vi gratulerer Equinor med den første av tre nye
brannbiler fra Egenes på Scania chassis
Produktnummer: 14799
Egenes Brannteknikk har opp gjennom årene levert en rekke
brannbiler til Equinor sine mange lokasjoner, og vi er veldig
glad for at de også denne gangen valgte Egenes som
leverandør av nye mannskapsbiler.
Den første bile skal stasjoneres på Equinor sitt anlegg på
Kollsnes i Øygarden.
Bilen er en mannskapsbil, men har i tillegg en kraftig RM35C
vann/skumkanon på taket, og har selvfølgelig Rosenbauers
anerkjente Fix-Mix skumblandesystem. Den er bygget på et
Scania 4x2 chassis med luftfjæring og automatgir og har
mannskapskabin med røykdykkerstoler i baksetet.
Bilen er velutstyrt med Rosenbauer kombinert pumpe med
normal og høytrykkstrinn, Warn elektrisk vinsj, Weber
batteridrevet redningsverktøy og Rosenbauer batteridrevet
røykgassvifte.
Betjening av den komplette branntekniske utrustingen på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med
tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe med
Skumblandesystem direkte på pumpen og panel for betjening av pumpe, skumsystem, kanon, blålys, sirene og
belysning i førerhuset.
Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med nye brannbiler!
Kunde: Equinor, Industrivernet Kollsnes
Chassis: Scania NTG P410 4x2, 410hk, Automat, luftfjæring og skivebremser
Mannskapskabin: Original Scania CP31L, seter for to mann foran og 3 mann bak
Påbygg: Egenes aluminium bygget i Norge.
Vanntank: Polyetylen 2000 liter
Skumtank: Polyetylen 1000 liter
Pumpe: Rosenbauer NH45, 4500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus
styringspanel
Kanon: Rosenbauer RM35C, elektronisk styrt med ytelse 3500 l/min
Slangetrommel: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med 80 meter 19 mm gummislange.
Utfellbar slangeføring og elektrisk og manuell tilbakerulling.
Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon
Ryggekamera: Med LCD skjerm innlemmet i Scania multimediaenhet i dashbordet
Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader
Vinsj: Warn SERIES 12 elektrisk med trådløs fjernbetjening, 5,4 tonn.
Redningsverktøy: Weber Rescue eForce2 batteridrevet på uttrekk
Røykvifte: Rosenbauer Fanergy B16 med batteridrift
Rosenbauer strålerør og AWG armatur
Milwaukee drill og bajonettsag med samme batterier som redningsverktøy
Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.
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KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!
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Kontakt
Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14799
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