Vi gratulerer Vaksdal brann og redning med ny
brannbil på MAN 4x4 chassis i smal 2400 mm utgave
Produktnummer: 14817
Vaksdal brann og redning har brannbil fra oss fra før av i sin
stall og valgte denne gan igjen Egenes som leverandør på ny
brannbil, og vi gratulerer! Flott ny kombinert brann- og
redningsbil med Rosenbauer pumpe med Fix-Mix
skumblander, elektrisk vinsj, pneumatisk lysmast med 24V
LED lys og Weber eForce redningsverktøy!
Bilen er levert med vårt smale og romslige påbygg som gir
kombinasjon av god fremkommelighet og god plass til utstyr.
og er utstyrt med Rosenbauer kombinerte brannpumpe NH35
med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell ytelse
på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Pumpen er
utstyrt med Rosenbauers anerkjente skumblandesystem, FixMix for effektiv førsteinnsats.
De analoge instrumentene for nivå er bl.a. byttet ut med LCD
skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk
med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem
med betjening på pumpen og panel for betjening av brannteknisk utstyr i førerhuset.
Bilen er utstyrt med eForce3 batteridrevet redningsverktøy fra Weber Rescue, Fireco pneumatisk lysmast med kraftige
LED lyskastere i 24V utgave med en lysstyrke på over 21000 Lumens og Warn elektrisk vinsj.
Kunde: Vaksdal brann og redning
Chassis: MAN TGM 13.290 4x4, 290hk, Tip-Matic automatgir, stålfjæring foran og luftfjæring bak
Mannskapskabin: Original forlenget MAN kabin med god plass for 2 + 3 mann
Røykdykkerstoler: 3 stk. Bostrom Secure-All med integrert 3-punt sele
Påbygg: Egenes aluminium i ny smal utgave - 2400 mm
Vanntank: Polyetylen 3000 liter
Skumtank: Integrert i vanntank 100 liter
Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar og 500 l/min ved 40 bar, hekkmontert med digitalt styringspanel
Skumblander: Rosenbauer Fix-Mix 3% på normal og høytrykkstrinn, samt Z blander på ett separat uttak
Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon, med blålysbar BS 5000 på førerhustaket, 4 stk. LED lamper Sputnik
SL i fronter og på speil, samt LED lys innfelt i takprofilen bak
Gule varsellys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon, med Sputnik SL LED lamper i solskjerm, på sider og på
bakveg.
Lysmast: Pneumatisk med 4x24LED/24V lyskastere
Redningsverktøy: Weber Rescue eForce3 batteridrevet saks og spreder
Vinsj: Warn 4,2 tonn, 24V elektrisk
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14817
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