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

Lastväxlare BNG786
1992 levererade Hebra Brand en
lastväxlare baserad på en begagnad
timmerbil som försetts med lastväxlarutrustning. Bilen, en Scania R143
från 1989 med reg-nr BNG786, placerades vid nya brandstationen i
Lund. En tank med 10500 liter vatten var pålastad. Fordonet var den
enda lastväxlaren i området (Eslövs
motsvarande fordon var av liftdumpertyp). Bilen ersatte en tankbil av
märket Scania LB80S som flyttades
till Dalby och senare till Veberöd.
Foto från Lunds brandförsvars arkiv.

Till utrustningen hörde också att
lastflak.
Foto från Lunds brandförsvars arkiv.
Nedan.
Senare tillkom en materielcontainer
för tung räddning. Detta skedde när
räddningsbilen från 1970 fasades ut
efter en tid i Rsyd.
Lastväxlaren ersattes 2017 av en ny
men finns 2017 kvar på Lunds
övningsplats som bil 165.

Lastväxlare BNG786 i SMC
När Malmö Brandkår 1997 satte upp en SMC-organisation blev det därför naturligt att fråga Lund om de kunde ställa upp
med lastväxlare till slangcontainern från Contar/Hebra.
Ett likvärdigt fordon tillhörande brandkåren i Uddevalla lånades in av Hebra för testkörning och demonstration. Slangcontainern ställdes upp på många brandstationer genom åren. Lund, Burlöv och station Öster i Malmö.

Från 2006 byttes texten Malmö Brandkår ut mot Räddningstjänsten. Lunds lastväxlare BNG786 nr 304 ses här lastad med SMC´s slangcontainer nr 307 från Contar/Hebra
Brand.

Containern stod vid den tiden uppställd i garaget på station
Öster. Den består av två förvaringsdelar och en hanteringsdel med drivenhet. Längst fram, högst upp finns innanför
luckan en styrarm som används när den grova slangen skall
läggas på containern eller läggas ut från densamma. Undertill finns drivenheten för slanghanteringen.
Bakom utrymmet för styrarm och drivenhet finns utrymmet
för slangen (överst) och undertill förvaringen av två skum/
vattenkanoner på hjul. Slangen kan läggas ut under färd, när
luckorna baktill öppnats. Skum/vattenkanonerna kan lastas
av när kappelsidorna öppnats.

Lunds lastväxlare BNG786 nr 304, med Rakel-nr 263-2040,
ses på högra bilden på stn Centrums yttre gård i juli 2016.
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