Een multifunctioneel brandweervoertuig voor de inzet van mens en middelen
De IFFS Flex-Sie is gebaseerd op een 3,5 of 5
tons bestelwagen voor personen vervoer. Door
deze te combineren met de IFFS Flex-Sie units
wordt het een voor alle functionaliteiten te
gebruiken brandweervoertuig. De IFFS Flex-Sie
unit is een uitneembare unit welke naar wens
van de gebruiker bepakt en uitgerust wordt.
Door te kiezen voor meerdere units per voertuig
wordt het de inzetbaarheid steeds flexibeler.
De IFFS Flex-Sie is leverbaar in drie uitvoeringen, het verschil zit hierbij in de wijze van plaatsing in
het voertuig en type van de Flex-Sie unit.
Type A
Doormiddel van een lier worden snel
uitwisselbare
units
met
verschillende
toepassingen het voertuig in getrokken of
uitgevierd.
Type B
Doormiddel van een zelfrijdend onderstel met
inklapbare wielen is deze unit in het voertuig te
plaatsen. Buiten het voertuig kan de unit op
verschillende werkhoogtes worden ingesteld.
Type C
Deze unit staat op hetzelfde onderstel als type
B. Daarnaast is deze unit uitgebreid met een
extra op-/afrijd geleiding zodat specifieke
onderdelen gemakkelijk uit het voertuig te
halen zijn zonder dat de unit eruit moet.

Alle type units zijn autonoom inzetbaar. Dit betekent dat deze uit het voertuig kunnen worden
geplaatst en onafhankelijk van het voertuig kunnen worden ingezet. De Flex-sie units kunnen op drie
verschillende posities worden geplaatst.
1. De Flex-sie unit blijft in het voertuig staan;
2. De Flex-sie unit wordt half uit het voertuig geschoven;
3. De Flex-sie unit wordt buiten het voertuig geplaatst.

De Flex-sie units kunnen geheel naar wens bepakt/uitgerust worden. Wel zijn er ook een aantal
standaard uitvoering beschikbaar, dit zijn:
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Ultra hoge druk blusunit
Technische hulpverleningsunit
Lage druk blusunit
Slangenunit
Stroom en verlichtingsunit
Stormunit
Milieu inzetunit
Ongeval gevaarlijke stoffen unit (gassen)
Ongeval gevaarlijke stoffen unit (chemie)
Ontsmettingsunit
Ademluchtunit
One Seven DLS blusunit
Cobra Cold Cut blusunit

Wanneer de Flex-sie unit niet in het voertuig is geplaatst, kunnen middels een innovatief
kantelsysteem stoelen uitgeklapt worden. Hierdoor biedt het voertuig plaats voor maximaal 9
personen. Zo is het voertuig naast de repressieve inzet ook uitermate geschikt voor personenvervoer.
Er is ook een mogelijkheid om zowel meerdere personen als een Flex-sie unit mee te nemen,
afhankelijk van het aantal personen wordt dan de grootte van flex-sie unit bepaald.

De vloer is in lichtgewicht corrosiebestendig aluminium uitgevoerd en bekleed met een antislip laag.
Deze is eenvoudig reinigbaar en geschikt voor brandweerinzet. De stoelen zijn voorzien van een
opklapbare armleuning, hoofdsteun, verstelbare rugleuning en een automatische 3-punts
veiligheidsgordel. Het geheel is uiteraard RDW goedgekeurd.
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