Røykdykkerbil på VW Crafter til Gauldal
Produktnummer: 2076
Vi gratulerer Gauldal brann og redning med ny røykdykkerbil
på 3,5 tonn VW Crafter.
Bilen er bygget opp på et klasse B chassis type VW Crafter
35 med firehjulstrekk, 177 hk motor, automatgir og 3500 kg
tillatt totalvekt.
Bilen har en komplett innredning med to røykdykkerstoler og
reoler tilpasset det utstyret som skal medbringes. Sikker
innfesting og plassering av tyngre utstyr bak skilleveggen, her
er bl.a. reol for plastkasser.
Gulvet i bakrommet er kledd med sveist vinylbelegg for å
unngå vann og skulle i å trenge inn i karosseriet og forårsake
skade. Veggene er kledd med alumiunsplater for sikker
innfesting av utstyr.
Kunde: Gauldal brann og redning
Chassis: VW Crafter 35 KAS L3H2 177hk 4Matic/AUT,
med kraftig understell med 3500 kg tillatt totalvekt for
største nyttelast og stabilitet, registrert som personbil.
Originalt ryggekamera med skjerm i DAB+ radio, originalt takstativ.
Mannskapskabin: Originalt førersete og enkelt passasjersete foran, to Bostrom røykdykkerstoler bak.
Skyvedører på høyre side, 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.
Belysning: Lazer LED ekstralys innfelt i grillen, LED arbeidslys på taket
Golight LED søkerlyskaster med trådløs fjernbetjening
Skaprom med reol for innredning for utstyr.
Hygienestasjon med varmt og kaldt vann
Rosenbauer POLY Portex SL10 slokkeanklegg i bakrom
2-delt lettstige på taket.
Levert: 03.2022
KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil
Kunde

Gauldal brann og redning

Chassis

VW CRAFTER 35 4x4

Drift

4x4

Motor

177 hk

Girkasse

Automat

Påbygg

Egenes innredning med sveist vinylbelegg

Pumpe

POLY Portex SL10
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=2076
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