MAGIRUS M32L-AS N.B. MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI

MAGIRUS M32L-AS N.B. MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI - TEKNİK BİLGİLER
KONSEPT
/ Kurtarma / çalışma yüksekliği
/ Kurtarma Sepeti
/ Şasi
/ Merdiven Seti
/ Açısal hareketli merdiven

DETAY GÖRSELLER
30,5 m / 32 m
RC400 (4 kişi) / RC500 (5 kişi)
IVECO FF160E32 16-ton
4 parçalı
Mevcut

STANDART ÖZELLİKLER
/ Alçak profilli bir araç için tamamen yeniden geliştirilmiş şasi araç
/ Magirus alçak profilli araçlarının 4. kuşak temsilcisi
/ Alçak köprü altı geçişleri ve şehir için kullanım için ideal tasarım
/ Inovatif, süratli 'single-extension' sistemi ile ilk merdiven kademesinin bağımsız olarak
diğer merdiven setlerinden önce açılması özelliği
/ Akslar arasındaki yük dağılımında denge, arka aksa daha az yük bindirilmesi
sayesinde toplam araç ağırlığında azalma, daha fazla taşıma kapasitesi
daha fazla opsiyon, malzeme ve ekipman taşıma imkanı
/ 4.9 m'ye kadar kırılma hareketi ile uzanım sağlayan Mafsallı Merdiven
/ 4-patrçalı merdiven seti. CS (Bilgisayar Kumandalı Stabilizasyon) sistemi ve
mafsal parçası
/ Magirus New-Body-Structure (NBS) (Yeni Merdiven Podyum Tasarımı)
/ LED aydınlatmalar sayesinde daha fazla güvenlik
/ Ergonomik operatör koltuğu ve ana kumanda istasyonu
/ Yüksek hacimli malzeme yerleştirme ve muhafaza alanı
/ Estetik tasarım
/ Merkezde kumanda paneli ve köşelerde kullanışlı giriş kapıları ile Magirus RC
serisi sepet
/ VARIO dengeleme sistemi ve “ASS” devrilme önleme sistemi

OPSİYONLAR
/ RC500 5-kişilik sepet
/ Sepette katlanır koltuk
/ Sabit veya sökülebilir tip manuel veya elektrik kumandalı su/köpük monitörü
/ Sepette termal veya normal tip kamera
/ Sepette hava fanı montaj aparatı
/ Sedye bağlantı aparatı: 270 kg
/ Merdiven alt kademesinde 4.000 kg kadar yük taşıma imkanı
/ Magirus Safety Peak çok maksatlı yük bağlama ve kurtarma aparatı
/ Autopilot: Hafıza fonksiyonu, dikey kurtarma özelliği
/ Uzaktan Teşhis (GSM) Sistemi
/ Sepete enerji bağlantı hattı
/ Kabin önünden Magirus Direct Entry (MDE), doğrudan sepete giriş fonksiyonu
/ Hareketli Tip Arka Aks
/ Magirus Rescue Loader RL 500
/ Magirus Flexi Foam Adapter
/ M32L ve M32L-AT modelleri de alçak profilli olarak uygulanabilmektedir.
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