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Släck-/räddningsbil Scania P360LB 4x2 -11
I tjänst som 261-1010 (RNX733) 2011, 261-1210
(CNU302) 2012 och 261-1410 (XDA205) 2012.
En BAS 1-bil från Autokaross Rescue Systems AB,
med förhöjd CP31-hytt. Utrustad med frontvinsch.
Bilarna placerades på stationerna Hyllie, Jägersro
och Centrum.
Avvikelser:
CNU302 har kraftigare hydraulisk räddningsutrustning för tyngre räddning.
XDA205 har två extra, bakåtvända säten i hytten
för påklädningshjälp vid vattendykarlarm.
Bil 261-1010 framför station Hyllies vagnhall.

På skåpstaket ligger en 4-delad utskjutstege. På högra sidan finns en
förvaringsbox för olika redskap. Längst fram sitter lådan med den
uppfällbara varningstriangeln.
Nedan. Bil 261-1210, CNU302 utanför station Jägersro.

I fronten finns en vinsch i vars skyddskåpa Martinsirénen sitter.
Nedan. Bil 261-1410, XDA205 utanför station
Centrum.

Hytten

Ovan. Förarplatsen i 1410.
Nedan. Extra bakåtvänd stol på vänster sida.

Ovan. Platsen för styrkeledaren. Bildskärm och övrig kommunikationsutrustning.
Nedan. Extra bakåtvänd stol på höger sida.

Materiel och redskap

Vänstra främre facket har utrustning för brandsläckning.
Brandposthuvud med nyckel, handbrandsläckare,
slänghäckar, förgreningsrör, strålrör för vatten och skum,
slangbindor etc.
Innehållet i mellanfacket, ovanför hjulhuset, varierar med
fordonsindivid. 1010 och 1210 har backar med materiel för
ytbärgare. Ovanför ligger saneringsväskor. 1410 har dykarmateriel i motsvarande utrymmen.
Nedan. Bakre facket höger sida innehåller bland annat dörrforceringsverktyg och portabel vägbula.

T.v. Bakre facket på vänster sida innehåller olika lyft- och
stöttningsredskap.

Materiel och redskap

Facket ovanför högra hjulhuset innehåller motorsåg, motorkap,
vinkelslip, skruvdragare och olika tillbehör till dessa samt skyddsutrustning.
Till höger och nedan.
Främre facket på höger sida innehåller rökfläkt, arbetsbelysning
och varningsutrustning. Bakom den utfällbara panelen med
arbetsbelysning, finns andningsskydd i form av reservflaskor
samt tre jumbopaket.
Mellan sidofacken ligger släckmedelstankar som rymmer 3000
liter vatten och 400 liter skumvätska. Pumpen är mittplacerad,
på 3000 l/min, av fabrikat Ruberg. Den har skuminblandning i
HT-delen och pumpinjektor i LT-delen.

Räddning och brandsläckning

Vänstra facket baktill innehåller räddningsutrustningen. Det
är en Holmatro Core hydraulpump med olika verktyg och
kilar. Nedan syns 1210:s kraftigare utrustning samt extra
förvaringsfacket på vänster sida, längst bak.

Högra facket baktill innehåller släckutrustningen. Här finns
pumpanslutningar för vatten och skum, haspel med 80
meter slang, rökdykarkorg med två slangrullar med 42 mm
slang och strålrör

Utryckningsljus

Växlande ljusbild från ett stort antal ljuspunkter. Snöglopp utanför porten när bilderna togs, någon oskärpa.
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Totalt tjugo blåljuspunkter runtom bilen kompletterar ljusrampen på taket. Alla av LED-typ. Dessutom finns tjugo liknande
ljuspunkter fast med orangegult sken.

2

2

De vita ljusen i kylarmaskeringen avger blått sken, de orange
avger orangegult sken. XDA205 har annorlunda placering av
två av blåljusen jämfört med RNX733 och CNU302.

De tre bilarna har fyrpipiga kompressorsiréner typ Martin
som är kompletterade med traditionell elektronisk sirén.
På taket finns starktonshorn.
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