USAR-bil til Bergen Brannvesen
Produktnummer: 14921
Vi gratulerer Bergen Brannvesen med ny USAR bil bygget på
en Mercedes Sprinter 519cdi i høy utgave med firehjulstrekk.
USAR - "Urban Search and Rescue" - begrepet ble høyst
aktuelt i forbindelse med den tragiske ulykken på Gjerdrum
tidligere i år. Bergen Brannvesen har et eget team som er
spesialister på dette, og de benytter denne bilen for å komme
seg i innsats og å få med seg helt nødvendig utstyr for å
utføre oppdraget. Vi er takknemlige for å bli valgt som
leverandør av en slik spesialutrustet bil.
Enda et eksempel på en kundetilpasset bil fra Egenes.
Brukerne har langt på vei fått alle sine ønsker oppfylt. Vår
ekspertise og erfaring, og ikke minst våre profesjonelle
håndverkere innen karosseri, elektrisk og innredning, har
igjen fått vist hva de er gode for. Bilen er proppfull av teknikk,
samtidig som den er funksjonell og robust.
Kunde: Bergen Brannvesen
Chassis: MB Sprinter 519CDI Euro 6 4x4, 190 hk, med høyt tak, automatgir, registrert som personbil.
Mannskapskabin: Originalt fører- og passasjersete foran, tre separate JANY stoler for mannskaper bak, skyvedører på
begge sider, 270 grader hengslede dører bak.
Konsoll for sikker plassering av utrusting mellom for- og bakseter.
Varsling: Hänsch DBS5000 lavbygget LED blålysbøyle. Hänsch Sputnik SL LED grillys for- og bakover. Hänsch
elektronisk sirene.
Skaprom med reol for innredning for utstyr. Skaprom med innredning for utstyr.
Utstyrslisten er lang, vi nevner:
- Ryggekamera med «Bird-view», radio/CD og Bluetooth mobiltelefon med "handsfree" i dashbordet
- Takspot med bryter for hvert enkelt sete
- LED blålys for lavest mulig strømforbruk
- Kommunikasjonsradio sammen med holder for kartverk
- Locus kartverk
- Diesel vannvarmer tilkoplet bilens varmeanlegg
- LED arbeidslys på sidene og bak for beste arbeidsforhold rundt bilen.
- Lazer LED ekstralys innfelt i grillen
- GOLIGHT 12V LED søkerlyskaster på taket
- Bredt trinn bak for enkel atkomst til utstyr i bakrommet
- Sveist vinylbelegg på gulvet for enkelt renhold
- 12V elektrisk vinsj innfelt i støtfanger
Levert: 10.2021
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=14921
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