Art.nr IN 1015

BRANDCONTAINER
för brinnade fordon

Teknisk beskrivning
Yttermått ca:

6400 x 2450 x 2450 mm
(eller efter kundens behov)
Inre mått ca:

5350 x 500 x 2300 x 1800 mm
(eller efter kundens behov)
Volym ca: 22 m³
Botten: 5 mm
(stålkvalitet S355),
Sidoväggar: 4 mm
(stålkvalitet S355)

Elbilar med litiumjonbatterier blir mer och mer populära och intresset ökar stadigt.
Om en elbil börjar brinna behöver vi tänka på hur vi ska hantera det, eftersom de inte kan släckas
på samma sätt som fossildrivna bilar. På grund av den höga värmeproduktionen i sådan brand är
traditionell brandsläckning mycket svårt.
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•Kroklyftningssystem enligt
kundspecifikation.
•INP180 basbalkar.
•Tekniskt utrymme (förråd)
på baksidan av behållaren för
förvaring av räddningstjänstens
utrustning.
•D-ringar inuti behållaren för att
säkra bilen vid behov.
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