Fremskutt enhet bygget på VW Amarok til Hustadvika
Produktnummer: 2052
I september annonserte vi som følger: "Den siste mohikaner"
- eller kanskje vi skulle si "Amarok" - vi har kun en bil igjen! Vi
har levert et stort antall biler til norske brannvesen utrustet på
VW Amarok opp gjennom årene. Vi har levert
røykdykkerbiler, slokkebiler, fremskutte enheter og rene
pickups. Nå er det snart helt slutt, Amarok slik vi kjenner den i
dag har gått ut av produksjon, og ryktene sier at vi må vente
et drøyt år før en erstatter er på plass.
Den siste bilen fra oss bygget på dagens utgave av VW
Amarok gikk til Hustadvika brann og redning, og vi gratulerer!
Brannvesenet har med denne bilen forsterket sin beredskap
med en fremskutt enhet med tanke på hurtig førsteinnsats.
Bilen er utstyrt med den nye og forbedrede utgaven av
Rosenbauers RFC POLY Skid CAFS SL100 slokkeanlegg.
Slokkeanlegget har tilkopling for kontinuerlig slokking ved
tilførsel fra hydrant eller annen trykkilde.
Bilen er en VW Amarok Highline dobbeltkabin "Pick-up" med
plass for 5 personer. Den har kraftig 258 hk 3 liters V6
dieselmotor, 4x4 og automatgir. Under taktoppen på
lasteplanet befinner det seg et Rosenbauer RFC POLY Skid CAFS slokkeanlegg med en vanntank på 100 liter med
skumblander som gir en CAFS skumblanding med skumtall 8 ved en ytelse på ca. 22 l/min. Anlegget er utstyrt med en
slangetrommel med ultralett Formtex slange med en lengde på hele 40 meter som gir stor aksjonsradius. Kastlengden
er ca. 16 meter, og strålen kan således dekke en vegg med over 10 meter høyde.
Kunde: Hustadvika brann og redning.
Chassis: VW Amarok Highline DOKA Pickup 4x4, 3,0 tdi V6 258 hk, automatgir, registrert som personbil med
avgiftsfritak for brannvesen.
Mannskapskabin: "Ren sone" med originale seter for 5 mann
220V opplegg: Batterilader og kontakter for 220V utstyr
Varsling: Hänsch LED DBS5000 lysbøyle i kombinert blå/gul utgave og Sputnik SL LED lamper
Arbeidslys: LED lyskastere på tak.
Lasteplan: Med taktopp med topphengslede luker på sider og bak.
Innredning: Holdere for røykdykkerapparater, batteridrevet bajonettsag
Slokkeanlegg: Rosenbauer RFC POLY Skid CAFS SL100
Levert: 05.2021
KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!
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