Vi gratulerer Brannvesenet Sør i Mandal med ny
vanndykkerbil på MB Sprinter 519 4x4
Produktnummer: 14847
Siste billeveranse før jul i 2020 gikk til vår naboby, Mandal, og
vi gratulerer!
Brannvesenet Sør har flere biler fra oss i sin stall, og de
hadde denne gangen behov for en ny vanndykkerbil, og
valget falt på kombinasjonen Mercedes Sprinter og Egenes
påbygg, 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 her
virkelig fått vist hva de er gode for. Bilen kombinerer behovet
for transport av mannskaper og utstyr ved
vanndykkeroppdrag.
Bilen har farger og merking med prismatisk refleksfolie i
henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøyer NS
11060:2019
Kunde: Brannvesenet Sør, Mandal
Chassis: MB Sprinter 519CDI 4x4, 190 hk, 7-trinns automatgir.
Mannskapskabin: Originalt fører- og passasjersete foran, to Bostrom røykdykkerseter med kjøreretningen og en
Bostrom røykdykkerstol mot kjøreretningen. Løsningen kombinerer god benplass med fleksibilitet for transport av en
ekstra person/hjelpemann.
Kraftige holdestenger i taket og 3-punkt sikkerhetsseler på alle seter for største sikkerhet.
Konsoll for permer og lett utstyr mellom forseter, konsoller på begge sider av midtsete med enkelt adkomst utenfra.
Varerom: Skaprom med innredning for utstyr bakerst i bilen.
Tak: Glassfibertopp i ny utgave med fester for stige, samt kraftige lister med integrerte LED arbeids- og blålys.
Utstyr:
- Ryggekamera, DAB radio og Bluetooth mobiltelefon med "handsfree" integrert i dashbordet
- LAZER LED ekstra fjernlys integrert i grillen
- LED arbeidslys som lyslister på sidene og bak
- LED blålys integrert i taktoppen foran, på siden og bak.
- Diesel vannvarmer tilkoplet bilens varmeanlegg
- Bredt trinn bak for enkel atkomst til utstyr i bakrommet
- Elektrisk utkjørbart trinn for sidedørene i mannskapsdelen
- Nedfellbar stige på bakveggen for enkel adkomst til utstyr på taket
- Sveist vinylbelegg på gulvet for enkelt renhold
- Kassetter for reserve pressluftflasker
- Hyllerreol med plastkasser
- Tilhengerfeste 3,5 tonn
- Dykkerstige med hengslet topp for å henge på bryggekant
Levert: 12.2020
KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14847
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