Lett brannbil til Bindal brann og redning
Produktnummer: 2079
Vi gratulerer Bindal brann og redning med ny lett brannbil
med Rosenbauer høytrykks slokkeanlegg på Sprinter 519 4x4
Bindal brann og redning har brannbil fra oss fra før, og valgte
enda en gang Egenes som leverandør av ny bil. Denne gang
en lett brannbil i førerkortklasse C1. Bilen er bygget for hurtig
førsteinnsats med god plass og vektreserve for mannskaper
og utstyr. Høytrykk slokkeanlegg med vanntank, rikelig med
reoler og hyller med plass for brann- og redningsutstyr gir en
komplett brannbil.
Bilen har tanker for 300 liter vann og 20 liter skum og er
utrustet på en Mercedes Sprinter 519 KA 4x4. Den har
fastmontert Rosenbauer høytrykks slokkeanlegg og bakrom
med innredning for øvrig brann- og redningsutstyr.
Kunde: Bindal brann og redning
Chassis: MB Sprinter 519CDI 4x4, 190 hk, automatgir, høyt
tak, tvillinghjul bak for større nyttelast og stabilitet, registrert
som lett lastebil klasse C1.
Mannskapskabin: Originalt førersete og enkelt passasjersete
foran, midkonsoll og 3 stk. røykdykerstoler bak.
Varsling: Hänsch LED blålys i siste generasjon montert i
fronten, bak og på taket.
Arbeidslys: LED lyskastere montert på konsoll på sidene og i jysterbar utgave på taket bak.
Vanntank: 300 liters tank i polyetylen
Pumpe: Høytrykksanlegg (38 l/min ved 180 bar) med bensinmotor og skumblandesystem.
Vinsj: Warn 4,2 tonn 12V elektrisk

Skaprom bak med innredning for utstyr:
Redningsverktøy og bærbar pumpe
Plastkasser i reol
Slangereol
Hyller
Sveist vinylbelegg på gulv, vegger kledd i aluminium.
5 kW vann/dieselvarmer som varmer motor, førerhus og bakrom.
Levert: 05.2022
KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil
Kunde

Bindal

Chassis

Mercedes Sprinter 519

Drift

4x4

Motor

190 hk

Girkasse

Automat

Påbygg

Lett brannbil
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Vanntank

300

Skumtank

20

Pumpe

Høytrykk 180 bar

Vinsj

24V el-vinsj

Varsling

Hänsch LED blålys
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=2079
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