
Piketbil Ford V8 1946 M5393
I tjänst 1948 som piketbil nr 8.
Frontmonterad högtryckspump. Ombyggd i  
mitten av 1950-talet.
Fdn-nr 8 (rökdykarpiket), 55 (servicebil).
Placerad hela tiden på huvudbrandstationen 
som rökdykarbil och mot slutet som service-
bil.   
Slopad 1965.

Ovan. Bilen i ursprungligt utfö-
rande med frontpump, order-
högtalare på motorhuvens hög-
ra sida och vargtjutsirén på 
vänster sida. Skarvstegar av stål 
på taket.

Till höger. 
Bilen som ovan. Saknar takste-
gar (reservbil) vilket kan tyda på 
att bilden är arrangerad. 

Nedan. Bilen har genomgått 
renovering på femtiotalet men 
har fått behålla de ursprungliga 
dörrhandtagen. Pumpen bortta-
gen, nya rödljus och uppflyttad 
sirén. 
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Överst. Bilen i ursprungligt utförande  med frontpump, or-
derhögtalare på motorhuvens högra sida och vargtjutsirén 
på vänster sida. Skarvstegar i stål på taket.

Interiörbilder
Vänster överst. Rökdykarsäten med apparater.

Ovan. Framsätena.

Vänster. I höger materielskåp. Uppblåsbar gummibåt, åror, 
frälsarkrans och överst lufttub
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M5393 Piketbil för 
rök- och vat-
tendykare.
Servicebil
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M6800 Piketbil för 
rök- och vat-
tendykare.
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Piketbil Ford V8 1947 M6800
I tjänst 1948 som rökdykarpiket nr 7.
Frontmonterad högtryckspump. Ombyggd i  
början av 1950-talet och i slutet av 1950-
talet.
Fdn-nr 7.
Placerad hela tiden på huvudbrandstationen 
som rökdykarbil.  
Slopad 1964 efter kollision under utryckning.

Ovan. Bilen i ur-
sprungligt utföran-
de  med front-
pump. Skarvstegar 
av stål på taket. 
Orderhögtalare på 
motorhuvens högra 
sida, vargtjutsirén 
på vänster sida. 

Till höger. 
Renoverad kaross. 
Nya dörr- och 
skåpshandtag. Nya 
backspeglar och 
körriktningsvisare 
av blinkerstyp. Nya 
rödljus och sirénen
på taket.

Till höger. Samma 
utförande som 
ovan.

Foton från Malmö Brandkårs arkiv.


