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Nyskabende tanksprøjter til Beredskab Øst

Beredskab Øst har med udgangen af juli taget den første af i alt 3 identiske
tanksprøjter i brug.
Køretøjerne er af typen Scandia P410 med fuldautomatisk Allison gearkasse
og 302 kW motor. Der er centermonteret kombineret høj- og lavtrykspumpe
fra Ruberg på 3.000 l/min., og en vandtank på ca. 4.000 l. Derudover er der
en skumtank på 100 l til forsyning af CAFS.
Køretøjerne er desuden monteret med COBRA-skæreslukker model C360 HLS
med en slangelængde på 105 m. Skæreslukkeren har, med et arbejdstryk på
300 bar, mulighed for at skære med vandstrålen gennem f.eks. lukkede døre,
og vil kunne anvendes ved underventilerede brande og derved forbedre indsatsforholdene for brandmandskabet inden indtrængning i varmt og røgfyldt
miljø. Skæreslukkeren er monteret sammen med den ene højtryksslange,
som findes på køretøjerne.
Endvidere er køretøjerne forsynet med CAFS (Compressed Air Foam System),
eller på dansk trykluftsskum, fra Ruberg, som ved hjælp af en tryktilblander
kan iblande skum i vand, som efterfølgende i et blandingskammer tilfører luft
fra en indbygget kompressor, inden det sendes ud i slangerne. Arbejdsområdet er på 50-2.400 l/min ved anvendelse af 0,04-24 l skum pr. min. Trykluftsskum kan anvendes i traditionelle trykslanger fra B-afgange, men kan
også leveres fra en indbygget slangevinde på 75 m.
CAFS har ikke tidligere været monteret på almindelige brandkøretøjer i Danmark, og vil med en reduceret vægt i slangerne (op til 50 % lettere end almindelige slanger ved anvendelse af tørskum) og en betydelig forbedret slukningseffekt sammenlignet med traditionel slukning med vand, kunne bidrage
til en forbedret opgaveløsning. Anvendelsen af vand og skum, kombineret
med store mængder luft, vil gøre det muligt at trykke vandet helt op til 120
m op i høje bygninger.
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Køretøjerne er indrettet og pakket identisk og medbringer i den nyindkøbte
oppakning bl.a. Holmatro frigørelsesværktøj, indbygget generator på 7 kVA
og 6 meter centermonteret lysmast med 2 x 20.000 Lumens projektører, der
frit kan rotere op og ned 360 grader.
Køretøjerne indsættes på stationerne i Ballerup, Lyngby og Gladsaxe hvor de
erstatter køretøjer som har været lejet af Falck eller ældre køretøjer som
udfases.
Vandtanken på 4.000 l understøtter sammen med 2 nyindkøbte vandtankvogne, som indsættes om kort tid, den strategiske ændring af vandforsyning
til brandslukning, hvor brandhaner i stort antal nedlægges.
Køretøjerne er efter udbud i 2015 leveret og opbygget af Hauberg Technique
A/S i samarbejde med WISS. Dekoration er udført af ProDesign A/S og følger
Beredskab Østs designlinje.
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