
  

 Utsvingbar vegg med hyller – stor høyde 

M
Details see sector “B” on drawing 055454-CA
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 For brannslukkere, skumutstyr, lamper osv.  

 Innmontering i påbyggets fremre del. 

 Max. kapasitet: 80 kg 

 Automatisk lås i transportposisjon og 90°.  

 

Bestillingsinformasjon: 

Ett komplett sett består av ramme med lås, øvre og nedre konsoll, 
doblingsplate for øvre konsoll, samt 1 hylle. Opp til 4 hyller kan monteres 
på rammen. For å støtte rammen i transportposisjon kan en frontmontert 
støttekloss med konsoll leveres mot tillegg. 

 
 Artikkelnummer 
 Venstre Høyre 
Sett med hylle 400 mm dybde 031181-002 031181-001 
Sett med hylle 450 mm dybde 031181-004 031181-003 
1 ekstra hylle 350 mm dybde 055015-003 055015-003 
1 ekstra hylle 400 mm dybde 051221-001 051221-001 
Ekstra feste 057195-001 057195-001 

Andre størrelser på forespørsel 
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Utsvingbart stativ 

 

 

A 

 

 For tungt utstyr som generato

 Innebygging i nedre del av på

 Max. kapasitet: 140 kg. 

 Automatisk lås i transportposi

 Montering av utstyr direkte på
(tillegg). 

 

Bestillingsinformasjon: 

Ett komplett sett består av ramme
doblingsplate for øvre konsoll, 
transportposisjon. 

 
 

 
Sett  
 

 
Bilprodusenten må sørge for tilstrekkelig m
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Utsvingbart stativ for brannarmatur 
 

 

A

Bildet viser stativet med ekstra fester
og braketter. 

C

 

 For innfesting av brannarmatur som

 Innmontering i nærheten av pump

 Max. kapasitet: 30 kg. 

 Automatisk lås i transportposisjon 

 Monteringen av braketter på bunnp
baksiden slik at strålerør også kan 

 

Bestillingsinformasjon: 

Ett komplett sett består av ramme med lås, ø
 
 
 
 

 
Sett   
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Utsvingbart stativ for bærbare pumper 
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 Utsvingbart stativ spesielt konstruert for montering av Rosenbauer 
FOX brannpumpe.  

 Kan også benyttes til alle andre pumper med standard DIN ramme. 

 Innmontering i nedre del av påbygget. 

 Max. kapasitet: 200 kg. 

 Automatisk lås i transportposisjon, samt 90° og 125°. 
 

Bestillingsinformasjon: 

Ett komplett sett består av ramme med lås, øvre og nedre konsoll, samt 
støttekloss for stativ i transportposisjon. Snor med kule for utløsing av 
transportfeste. 

 
 

 Venstre Høyre 
Sett  047763-002 047763-001 
 

 
Bilprodusenten må sørge for tilstrekkelig med forsterkninger i påbygget!  
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