Hulpdienst van:
Programma’s 2009-2014
Bijzonder bestek II/MAT/A26-236-08
Geldigheidsduur van de opdracht tot 12/03/2014

INDUSTRIËLE AUTOPOMP
Leverancier:

ETN P. VANASSCHE NV
Bruggesteenweg, 2
8531 HARELBEKE
Tel. 056/ 71 01 30

Prijs

exclusief B.T.W.
:
inclusief B.T.W. (21%) :

361.000,00 €
436.810,00 €

Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een
prijsherziening aan te vragen.
Deze prijs omvat de levering van het basisvoertuig met onder meer :





Contractuele waarborgperiode van 5 jaar op het geheel met een jaarlijkse inspectie gedurende deze
periode
Garantie op de electriciteit van de opbouw uitgezonderd het originele circuit van het chassis: 20 jaar
Garantie op de hydraulische installatie (inclusief water- en schuimtank, uitgezonderd de brandweerpomp
en schuimdoseersystemen) met inbegrip van corrosie en lekken: 20 jaar
Garantie tegen oxidatie (uitgezonderd het chassis): 20 jaar

ONDERSTEL:





















Chassis Mercedes Benz Actros 2648 L 6x4*2
Wielbasis: 4.800 mm + 1350
Aandrijving: 6x2 met gestuurde achteras
MTM : 26.500 kg
Geautomatiseerde versnellingsbak Mercedes POWERSHIFT met hydraulische retarder VOITH
Maximale snelheid: van 90 km/h t.e.m.110 km/h elektronisch instelbaar
Motor: 350 kW - Euro 5 – V6 – ad blue
Luchtvering op achterassen
Schijfremmen voor- en achterassen
In- en uitschakelbare sperdifferentieel op aandrijfas
ABS - ASR
Banden aandrijfas: M+S profiel
Banden op stuuras en naloopas: lijnprofiel
Los geleverd reserveband op velg
Motorblokverwarming op 230 Volt
Remsysteem aansluitbaar op externe luchtdruk
Mistlichten
Buitenspiegels elektrisch verwarmd en verstelbaar
Vensters originele cabine elektrisch verstelbaar
Brandstoftank: 500 liter (GEVULD BIJ LEVERING)

CABINE :
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Conform EN 1846
Een verlengde cabine voor bestuurder, bijrijder en 6 brandweerlui waarvan drie tegen en drie in de
rijrichting zitten
De binnenbekleding is afwasbaar en de zetels zijn met donkere similileder bekleed
Ademluchttoestel is geïntegreerd in de rugleuning van de voorste bijrijder en van drie brandweerlui
zittend tegen de rijrichting in
Alle zitten zijn voorzien van driepuntsgordels
Opbergruimte voorzien onder de zit

HYDRAULISCHE INSTALLATIE:








Een waterpomp Ziegler FP 48/8-2HH met lagedruk 10 bar bij 4000 l/min en hoge druk 40 bar bij 250
l/min, met:
- Zuigingang ∅ 150 mm
- Twee persuitgangen van ∅ 100 mm met bronzen koppelingen, vier persuitgangen van ∅ 70
mm met bronzen koppeling en twee hogedruk slangenhaspels elk uitgerust met 80 m hogedruk slang, gekoppelde hogedruk lans (TFT QF 150) en geleidingsvenster.
Een dakmonitor TFT TORNADO RC 24 Volt afstandsbediend met water/schuim monitorkop
MAXMATIC 2000 l/min
Een elektrisch schuiminjectiesysteem klasse A FOAM PRO 1600 met schuimtank van 100 liter en
instelbare verhouding van 0% t.e.m. 1% in stappen van 0,1%. Aangesloten op beide hogedrukhaspels.
Een schuimmengsysteem klasse B type overdruktoevoersysteem met elektronisch geregelde
tandwielpomp voor schuim met instelbare verhoudingen: 1%, 3% en 6%. Aangesloten op de
persuitgangen ∅ 70 mm en ∅ 100 mm.
Een synthetische watertank met een nuttige inhoud van 4.500 liter.
Een synthetische schuimtank voor schuimengsysteem klasse B met een nuttige inhoud van 4.000 liter.

OPBOUW:







ALPAS opbouw in aluminium bestaande uit 4 materieelcompartimenten en een pompcompartiment.
Elk compartiment is afgesloten door rolluik met AZ-lock stangafsluiting.
Elk materieelcompartiment bevat een uitklapbare opstaptrede.
De dakbelading is afneembaar vanaf de begane grond via een hydraulisch laadsysteem.
Elk materieelcompartiment is modulair instelbaar.
Opklapbare opstapladder naar het dak.

SCHILDERING:




Rood RAL 3020 of blauw RAL 5020 met witte centrale overlangse band van 400 mm breedte
Veiligheids- en identificatiemarkering conform ministeriële omzendbrief.
Voorbumper en voorste spatborden in het wit.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE:


Basisinstallatie aangevuld met:
- 2 hoorn MARTIN gecombineerd met bediening voertuigclaxon.
- 2 blauwe LED kalenderflitslichten.
- 2 blauwe gesynchroniseerde flitslichten type XENON op het dak.
- 2 blauwe LED flitslichten in bovenhoek achterwand.
- 1 directionele lichtbalk met 8 oranje LED-modules met sturingsdoos in de cabine.
- 1 batterijlader met netaansluiting.
- 1 uitschuifbare verlichtingsmast 3 x 250 W en 3 x 19000 Lumen op 24 Volt.
- 1 achteruitrij- en dodehoekcamera met eenzelfde LCD-scherm
- Ontdubbeling van de stoplichten en de richtingsaanwijzers in de verlengde cabine
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- Ingebouwde TL omgevingsverlichting in de dakrand boven elk materieelcompartiment
- Halogeen schijnwerper boven het pompcompartiment
ZENDER - ONTVANGER:



De TETRA zender-ontvanger en antenne worden geleverd door de hulpdienst.
De ontdubbeling en plaatsing van de beluistering en van de micro van de mobiele radio in
pompcompartiment.

MEEGELEVERD en GEPLAATSTE UITRUSTING :
















3 zuigslangen ∅ 150 mm in lengten van 4 m op het dak met gemotoriseerd laadsysteem
1 zuigzeef met terugslagklep
1 beschermmand
4 sleutels voor de aanzuigslangen, 2 sleutels voor de hogedrukslangen, 1 sleutel voor ondergrondse
hydrant ∅ 20 mm, 1 sleutel voor ondergrondse hydrant ∅ 30 mm, 2 sleutels voor bovengrondse hydrant.
2 touwen van 15 m met musketon voor zuigzeef
4 pauwestaartlansen ∅ 45 mm
4 reactiebochten voor ∅ 70 mm
2 schuimstraalpijpen (S4 + M4) ∅ 45 mm
4 slangenbruggen voor 2 persslangen ∅ 110 mm
2 standpijpen 80 B
3 verdeelstukken DSP70/DSP45 + DSP70 + DSP45 met grendel en afsluitkranen. Geplaatst in
pompcompartiment.
2 verdeelstukken AR110/DSP70 + DSP70 met grendel en afsluitkranen
2 verloopstukken AR110/DSP70 met grendel
1 verloopstuk 150 Storz met 3 lippen/Guillemin 150
1 aanzuigcollector Guillemin 150/AR110 + AR110 met inwendige terugslagklep. Geplaatst in
pompcompartiment.

NIET MEEGELEVERDE UITRUSTING, WAARVOOR ECHTER WEL DE PLAATS EN DE
BEVESTIGINGEN ZIJN VOORZIEN :




















1 snelblusser ABC 9 kg
1 snelblusser CO2 5 kg
10 persslangen ∅ 110mm met eenheidslengte: 20m. Geplaatst in vertikale rekken.
20 persslangen ∅ 70mm met eenheidslengte: 20m. Geplaatst in vertikale rekken.
20 persslangen ∅ 45mm met eenheidslengte: 20m. Geplaatst in vertikale rekken.
1 kettingzaagmachine met explosiemotor en zaagblad 45 cm.
1 koffer met individuele veiligheidsuitrusting voor het werken met kettingzaagmachine.
2 safety jerrycan met 2 compartimenten.
4 Euro-bakken 600x400x300.
1 set breekgereedschap: grote en kleine bijl, kleine en grote koevoet, bootshaak, plafondhaak, 2
schoppen, 2 borstels en 2 mesthaken.
1 set bevrijdingsmaterieel volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A29-179-06.
1 positieve draagbare drukventilator volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A27-223-07. Geplaatst op
materieelschuif.
8 afbakeningskegels 750 mm hoog.
8 knipperlichten voor kegels.
2 draagbare en oscillerende monitoren 1500 liter/min.
2 schuifladders (9,7 m). Op het dak met gemotoriseerd laadsysteem.
1 warmtebeeldcamera in koffer volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A11-171-05
4 hittewerende beschermpakken
4 splashpakken voor snelle redding bij chemisch ongeval volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A14-22707
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2 gereedsschapskoffers DIN 14880
4 persluchtoestellen in originele koffer volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A24-186-06
8 reserve luchtflessen 6,8 liter in originele koffer volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A24-186-06
4 lagedruklansen ∅ 70mm volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A55-202-06
2 lagedruklansen ∅ 45mm volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A55-202-06

Keuze topsnelheid:

km/h

Te:
Datum:
Handtekening:

Naam:
Functie:
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