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Zone/Overheidsdienst: 

Op 15 december 2014 werd volgende markt gegund: 
Lastenboek n° II/MAT/A26-314-13     
Geldigheidsduur van de aanbesteding tot 12/12/2018 

SNIJBLUSSER 

Leverancier: VANASSCHE FFE NV 
Brugsesteenweg, 2  
8531 HARELBEKE  
Tel: 056/ 71 01 30 

info@vanassche-fire.be     •     www.vanassche-fire.be 

1) Nimbus inbouw set 30 l/min – Eenheidsprijs: zonder BTW: 11.013,00 € 
met BTW: 13.325,73 € 

2) Nimbus inbouw set 60 l/min – Eenheidsprijs: zonder BTW: 11.030,84 € 
met BTW: 13.347,32 € 

3) Nimbus autonome unit 30 l/min – Eenheidsprijs: zonder BTW: 27.541,42 € 
met BTW: 33.325,12 € 

4) Nimbus autonome unit 60 l/min – Eenheidsprijs: zonder BTW: 33.449,38 € 
met BTW: 40.473,75 € 

Kostprijs van een pallet van 1000 kg abrasief in verpakkingen van ≤ 25 kg en geleverd in eender welke 
brandweerkazerne van België: zonder BTW : 1.133,57 € 

met BTW: 1.371,62 € 

Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een 
prijsherziening te vragen. 

Deze prijzen omvatten de prijsherziening van toepassing voor bestellingen vanaf 29/04/16 (4,96%). 

In geval van inbouw is de technische ondersteuning en begeleiding ter plaatse bij de constructeur van het 
voertuig opdat het op een correcte manier zou worden ingebouwd, hierbij inbegrepen. 

OPLEVERINGSTERMIJNEN 

• Termijn voor het aanbieden van het eerste hogedruk snijden en microbeneveling brandblussysteem van elk
type te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 360 kalenderdagen.

• Termijn voor het aanbieden van de hogedruk snijden en microbeneveling brandblussystemen van een type,
die worden besteld voordat het eerste hogedruk snijden en microbeneveling brandblussysteem van dat type
werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van het eerste hogedruk snijden en
microbeneveling brandblussysteem van dat type: 240 kalenderdagen.

• Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van hogedruk snijden en microbeneveling
brandblussystemen van een type, te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 240 kalenderdagen.

mailto:info@vanassche-fire.be
http://www.vanassche-fire.be/
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ALGEMENE OMSCHRIJVING  
 
Het is een toestel dat initieel door middel van een hogedruk waterstraal van 300 bar gemengd met abrasief een 
kleine opening kan maken in een stalen, betonnen of een uit een ander materiaal opgebouwde wand en 
vervolgens door deze opening een hogedruk water mist kan spuiten ter bestrijding van de brand in de erachter 
liggende ruimte. Op die manier zal de intensiteit van de brand afnemen en kan de ruimte veilig betreden worden 
voor verder bluswerk zonder dat het gevaar dreigt van een mogelijke flash-over. 
 
Het toestel kan als een inbouw set geleverd worden waarvoor een aparte externe aandrijving zoals een PTO van 
een voertuig nodig is of kan geleverd worden als een autonome unit 
 
 
SPECIFICATIE 
 

a) Algemeen: 
 
 Pomp:  
 - Temperatuurbeveiliging: aanwezig (67°) 
 - Overdrukbeveiliging: aanwezig (350 bar) 
 - Pomp leegloop beveiliging: aanwezig 
 - Filter in watertoevoer 
 
 Abrasief: 
 Het abrasief kan al dan niet aan het water worden toegevoegd via het mengsysteem dat in de lans is 
 geïntegreerd. Container 2,1 liter. 
 
 Hoge druk snij lans: 
 - Voor gebruik met hetzij alleen water, hetzij met een mengsel van water en abrasief 
 - Minimale werplengte in gesloten ruimte van 20 meter 
 - Lengte ca. 1000 mm.  
 
 Slangenhaspel: 
 - Met horizontaal en verticaal slang geleidingsvenster 
 - Gemotoriseerd oprollen 
 - Lengte van 80 m slang Ø½”. De slangenhaspel is ruim genoeg voor extra meters slang.  
 

b) Inbouw set: 
• Nimbus inbouw set 30 l/min: 

 Hoge druk 5 cilinder plunjerpomp Udor PETA-C 35l-350bar, 1450 t/min. 
  

• Nimbus inbouw set 60 l/min: 
 Hoge druk 3 cilinder plunjerpomp Udor VX-B 60l-350bar, 1000 t/min. 
 

c) Autonome unit: 
• Nimbus autonome unit 30 l/min: 

 - Hoge druk 5 cilinder plunjerpomp Udor PETA-C 35l-350bar, 1450 t/min. 
 - Geluidsgedempte Diesel aandrijfmotor Perkins 404D-15, 26kW, met elektrostart 12V en 
  brandstoftank van 25l.  
 - Watertank 275l met auto-fill 
 - Montage van het geheel in een RVS draag- en beschermframe voorzien van hijsogen en 
  trildempers – afmetingen l x b x h/1600 x 1200 x 1300mm. 

  - Totaal gewicht ca. 800 kg. 
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• Nimbus autonome unit 60 l/min: 
 - Hoge druk 3 cilinder plunjerpomp Udor VX-B 60l-350bar, 1000 t/min.  
 - Geluidsgedempte Diesel aandrijfmotor Perkins 404D-22T, 45kW, met elektrostart 24V en 
  brandstoftank van 25l.  
 - Watertank 275l met auto-fill 
 - Montage van het geheel in een RVS draag- en beschermframe voorzien van hijsogen en 
  trildempers – afmetingen l x b x h/1600 x 1200 x 1300mm. 

  - Totaal gewicht ca. 850 kg. 
 
 
GARANTIE 
 
Contractuele garantie op het geheel: 3 jaar 
Contractuele garantie tegen roestvorming: 10 jaar 
 
 
HANDLEIDINGEN EN OPLEIDINGEN 
 
• Gebruiks- en onderhoudshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (3x) en op CD-

ROM (1x). 
• 1 x 2 uur opleiding (in NL, FR of D) bij de levering in de lokalen van de leverancier. 
• 1x 2 uur opleiding (in NL, FR of D) in de lokalen van de brandweerdienst binnen de 2 maanden na levering. 
 
 
TE VERMELDEN BIJ DE BESTELLING 
 
Duidelijk de gewenste keuze vermelden: 
 
 
 1) Nimbus inbouw set 30 l/min 
 
 2) Nimbus inbouw set 60 l/min  
 
 
 
 3) Nimbus autonome unit 30 l/min  
 
 4) Nimbus autonome unit 60 l/min 
 
 
 
ADMINISTRATIE 
 
Te : Handtekening : 
 
 
 
 
Datum : Naam : 
 
 Functie : 
 
 
De technische fiche wordt volledig ingevuld, voor akkoord ondertekend en bijgevoegd bij de bestelbon. 


