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Waarom een ambulance archief

6-TRK-84

Wie weet meer

Contact

Ambulance archief
Automerk en -type:
Alles
Soort voertuig:
Alles
Provincie:
Alles
Carrosseriebouwer:
Alles
Type opbouw | leverancier

Dienst
Alles
Standplaats

Bouwjaar:
Alles
Indienst:
Van

00

maand

0000

Tot

00

0000

Uitdienst
Van

00

0000

Tot:

00

0000

maand

jaar

jaar

Roepnummer:
Op deze foto berust een auteursrecht: fotocode A5
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Informatie
Automerk:

Volkswagen

Autotype:

Sharan

Soort voertuig:

Rapid en First Responder

Carrosseriebouwer:

Visser | Leeuwarden

Bouwjaar:

2014

Datum kentekenafgifte:

22-04-2014

Provincie:

Overijssel

Dienst en standplaats:

Regio IJsselland | RAV ijsselland (vh IJssel-Vecht), Zwolle
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Datum indienst:

15-06-2014

Roepnummer:

04-341
Nieuwe items
RP-676-N

Opmerkingen

V-908-JB
V-791-DR

Dit voertuig is samen met de 6-TRK-83 (04-340) op kenteken gezet maar kon nog niet direct geleverd worden en
onderging eerst nog verdere opbouw bij Visser te Leeuwarden. Dit was in eerste instantie geen groot probleem,

JK-718-B
JD-714-K

want de RAV ijsselland zou nog niet gelijk met 2 Rapid voertuigen gaan rijden ipv één. De dienststructuur was er
nog niet op aangepast, maar deze wagen was al wel als identiek voertuig besteld en zou tot er extra uitbreiding zou
komen als reserve-wagen dienst doen.
Op 12 juni 2014 wordt echter de 6-TRK-83 (04-340) total loss gereden als deze nog geen 2 maanden oud is door
een aanhanger van een tegenligger die in een bocht los schoot en frontaal in aanraking komt met de 6-TRK-83. Dit
voertuig (6-TRK-84) is toevallig dan net klaar en kan gelijk de ander vervangen. Er wordt die maand weer een nieuw
Rapidvoertuig bij Visser besteld die in november 2014 geleverd wordt

Bekijk alle items

Kentekengegevens:
Handelsbenaming: Sharan
Brandstof: Diesel / Adblue
Motorgegevens: Euro 5 / 4 cilinders / cil.inhoud: 1968 cm³/ vermogen: 103 kW
Massa ledig voert.: 1.703 kg / toegestaan max massa: 2.370 kg
Wielbasis: 292 cm
Catalogusprijs: € 57829
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