Innovative Fire Fighting Solutions BV
MULTI FUNCTIONEEL BRANDWEERVOERTUIG IFFS !!
IFFS BV ontwikkelt innovatieve oplossingen die de brandweer in staat stellen nog sneller en
efficiënter te werken. Een multifunctioneel voertuig voor personenvervoer waarin op een
gemakkelijke manier functionele units geplaatst kunnen worden. Zo kan één voertuig voorzien in
een aantal taken en kunnen materialen en personen gedoseerd worden ingezet.

IFFS FLEX-SIE:
De IFFS Flex-SIE is gebaseerd op een 3,5 of 5 tons
bestelwagen voor personenvervoer. Het voertuig kan
worden ingezet als PM, RIV of elke inzet voor
Technische Hulpverlening. Door een van de IFFS FlexiUnits mee te nemen kan elke gewenste functionaliteit
worden toegevoegd.
De vloer is in lichtgewicht corrosiebestendig aluminium uitgevoerd en
bekleed met een antislip laag. Deze is eenvoudig reinigbaar en
geschikt voor brandweerinzet.
De vloer is gepatenteerd en voorzien van bevestigingsprofielen voor
de stoelen. Deze kunnen zo op elke gewenste positie worden
geplaatst.
De stoelen zijn voorzien van een opklapbare armleuning, hoofdsteun
en een automatische 3-punts veiligheidsgordel.
Het systeem is uiteraard geheel RDW goedgekeurd.
Met een rijbewijs B of C is het toegestaan maximaal over 9
zitplaatsen te beschikken inclusief chauffeur stoel . Met een bus
rijbewijs mogen zelfs meer dan 9 personen vervoerd worden.
Door de stoelen in te klappen ontstaat ruimte om andere
functionaliteit toe te voegen. Dit maakt het voertuig geschikt om
multifunctioneel te kunnen worden ingezet.
Met een complete serie Flexi-Units kan het voertuig voor een groot
aantal doeleinden worden ingezet.
De Flexi-Units zijn eenvoudig te wisselen met een speciale wisselaar.
Zo kunnen er een aantal Flexi-Units in de kazerne staan en in het
voertuig worden geplaatst wanneer dat nodig is.

Innovative Fire Fighting Solutions BV
IFFS Flexi-Units:
Het systeem met verwisselbare Flexi-Units maakt een gedoseerde materieelinzet mogelijk. Er
worden minder materialen meegenomen, alleen datgene wat daadwerkelijk nodig is.
Beschikbare Flexi-Units:













F01: Ultra Hoge Druk Blusset
F02: Technische Hulpverlening
F03: Lage druk blusunit
F04: Slangenunit
F05: Stroom en licht set
F06: Milieu inzet
F07: Ongeval gevaarlijke stoffen gas
F08: Ongeval gevaarlijke stoffen Chemie
F09: Ontsmettingsunit
F10: Ademluchtunit
F11: One Seven DLS blusunit
F12: Cobra Cold Cut blusunit

Maar in goed overleg kan elke unit op klantenwens
worden ingericht. Vraag de mogelijkheden.

Inzetposities:
Elke unit is autonoom inzetbaar. Dat betekent dat hij uit het voertuig kan worden geplaatst en
onafhankelijk van het voertuig werken.
De 3 inzetposities:
o
o
o

De Flexi-Unit blijft in het voertuig staan
De Flexi-Unit wordt half uit het voertuig geschoven
De Flexi-Unit wordt op het wegdek geplaatst

Meer informatie ??
Neem voor meer informatie contact op met de firma IFFS BV.

Innovative Fire Fighting Solutions BV
Runweg 28
5258 BN, Berlicum

Tel. +31(0)73 5226285
Website: www.iffs.nl
E-mail: info@iffs.nl

