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Text och foto, där inget annat anges:
Lars-Owe Göthe

Fakta – Släckbil
1967 beställdes denna original släckbil TLF16 från Magirus Deutz. Modell 150 D10 A från 1968 levererades i september
1968 som bil 11 och placerades på station Heleneholm. Reg-nr M2512 och senare EOJ 432. På typiskt tyskt manér var
pumpen placerad i ramverket under bakre delen av hytten. I hyttgolvet fanns en servicelucka. Pumpens sug- och tryckledningar var dragna bak till ett manöverutrymme som öppnades bakåt. På skåpets tak fanns en ståltank för skumvätska.
Till skillnad från originalutförandet var utskjutstegen och skarvstegarna placerade enligt svensk standard. Stegfångaren
var ställbar för 12 eller 14 m stege. Sugslangarna var placerade på sidofotstegen.
Bil 11 blev bilen som först försågs
med reflekterande linjer i vitt
(fram och på sidorna) och rött
(baktill). Bilden är tagen 1969 på
Pildammsvägen där man väntar
på sin tur i fordonskortegen i samband med brandkårens 75-årsjubileum. Bilen har röda utryckningsljus och elektrisk sirén, så
kallade Boschhorn (placerade
nedanför strålkastarna).

Bil 11 blev 144 1972
och ses här inne på
huvudbrandstationens inre gård. Bilen
har utrustats med
kompressorsirén och
blått utryckningsljus.
Nytt registreringsnummer fick den senare samma år.
Foto: Malmö
Brandkårs arkiv.

Ovan. Juli 1979. Bil 144 från Limhamnsstationen har fått
de vita reflexbanden på sidorna utbytta mot orange
dito. Utskjutstegen är 14 m.

Tv. Under åren 1980/81 märktes Malmö brandkårs bilar
om i ett nytt reflexprogram. Här har bilen fått nytt nummer, 122 och är tillfälligt placerad på station Heleneholm 1983. Den tillhör egentligen brandvärnet och står
normalt i gamla Augustenborgsstationen. Bilen har fått
två blåa blinkljus fram.

Tv. Bil 122 står här på Citadellsvägen vid
en större brand i ett ädelmetallföretag i
juli 1992. Man kan här se inbuktningarna
i yttre handräcket vilka har skapat funderingar bland många Magiruskännare.
Det är ingen ny design utan resultatet av
en allt för lång inbackning i Heleneholmsstationens vagnhall. Andra våningens
gångbro gjorde då dessa avtryck.

Bilderna på denna sida är tagna av Christer Svensson när Malmö Frivilliga Brandkårs räddningsvärn disponerade bilen.

Bilen var enligt tyskt originalutförande försedd med två högtrycksslangar, en på var sida. De bakre sidoluckorna var inte original utan
tillkom senare. Uppe på skåpet syns den röda skumvätsketanken. Bilen hade från början en 12 m utskjutsstege, senare en 14 m.

Brandpumpen var placerad i ramverket under hytten medan manöverreglage och slanguttag fanns i ett utrymme baktill. Observera tungoch mellanskumrören ovanför pumpens manöverutrymme.
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