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ZT-644-V

Contact

Ambulance archief
Automerk en -type:

Informatie

Alles
Automerk:

Mercedes-Benz | Bestelwagen chassis

Autotype:

Sprinter III | 2019-heden (derde generatie) W907

Soort voertuig:

Ambulance

Carrosseriebouwer:

Ambulanz Mobile | D

Type opbouw |
leverancier:

Otaris-S | Visser Leeuwarden

Bouwjaar:

2019

Datum kentekenafgifte:

02-09-2019

Provincie:

Overijssel

Dienst en standplaats:

Regio IJsselland | Ambulance IJsselland (vh RAV IJsselland / RAV IJssel-Vecht),
Dedemsvaart

Datum indienst:

10-09-2019

Roepnummer:

04-152

Soort voertuig:
Alles
Provincie:
Alles
Carrosseriebouwer:
Alles
Type opbouw | leverancier

Dienst
Alles
Standplaats

Bouwjaar:
Opmerkingen
In 2019 is een serie van 10 nieuwe Mercedes-Benz Emergency Sprinters met Otaris-S opbouw in dienst gekomen bij
Ambulance IJsselland. Deze 10 ambulances zijn nu op een 4-tons chassis. Zeven daarvan waren net voor de
nieuwe stripingsvoorschriften al voorzien bij Visser van de nog oude striping en drie ambulances (waaronder
deze) zijn voorzien van de nieuwe bredere striping die per 16 april 2019 is ingegaan.
Het interieur is iets veranderd t.o.v. de vorige versie. Wijziging is dat de kast achter de verpleegkundige-stoel
verwijderd is om de stoel meer naar achteren te kunnen zetten. Om deze kastruimte te compenseren is er nu een
extra bovenkast boven de brancard (boven de poster) geplaatst. Tegen de voorwand kan de ladenkast nu elektrisch
naar voren worden geschoven en de rechterschuifdeur is ook elektrisch/automatisch te openen. De linkerschuifdeur
(traumakast) is nog wel manueel.
Technische gegevens:
Handelsbenaming: Sprinter 906BB50 / 419CDI
Brandstof: Diesel / Adblue
Motorgegevens: 6 cilinders / cil.inhoud: 2987 cm³ / vermogen: 140 kW
Massa ledig voert.: 3.337 kg / massa rijklaar: 3.437 kg / toegestaan: 4.100 kg
Wielbasis: 367 cm
Bruto BPM: 20.208 euro
Inventaris ambulance:
Brancard: Stryker – Powerload (Power-PRO XT)
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Hartmonitor: Corpuls3 – functies: defibrillator/pacen/D-ECG/SpO2/Tensie/CO2/Temp. (zit bovenop uitschuifbare
ladekast bij schuifdeur)
Infuuspomp (Fresenius kabi – Injectomat Agilia) – weggewerkt in apotheekkast bovenzijde
Uitzuigunit: (LSU/Laerdal Suction Unit) – weggewerkt in apotheekkast bovenzijde

Nieuwe items

Apotheekkast onderzijde (3 laden)
Ladekast (elektrisch uitschuifbaar) bij schuifdeur: In de lades zit alles wat ook in spoedkoffer zit, dus dubbele

V-419-XT

inventaris incl. spoedmedicatie. Onder ladekast zit nog 1x 0,6liter schuimblusser.

ZT-644-V

Bovenkast (3-delig boven brancard): kast links: 2x traumabeer & 3x kanjermedaille / kast midden: 3x handdoek & 3x

G-221-DX

sloop / kast rechts: 1x doos tissues, 1x rol vershoudfolie (tbv afdekken brandwonden); 1x rol kleine vuilniszakjes; 3x

G-340-KD
ZN-289-Z

grote rode vuilniszak (tbv besmette was) & 3x grote gele vuilniszak (tbv vuile was).
Onderkast (naast brancard): kast links: ong. 5x laken / kast rechts: ong. 3x deken en 1x kinderfixatieset (RedVac
KF01X02 29680); 1x beschermingpakket 1 (MRSA etc) bestaande uit: 2x schort/2x haarnetje/2x spatbril /2x
mondmasker FFFP3 NR-EN149:2001 /2x mondfiltermaskers); 1x bescherminspakket 2 (CBRN) bestaande uit: 2x
ddd); 2x lijkenzak en 2x leren draagriem (voor evt icm schepbrancard).
Kast achterdeuren: 1x spoedkoffer / 1x kinderkoffer en 1x verbandkoffer (incl.burnshield) in achterdeuren: 2x
regenjas geel

Bekijk alle items

Traumakast (buitenzijde schuifdeur chauffeurskant): 2x 5 liter O2 flessen LIV; 1x Zoll autopulse; 1x Wervelplank
(Ferno); 1x Headset oranje voor op wervelplank; 1x Schepbrancard (Less scoop Carbon geel); 1x Stifneck draagtas
blauw of zwart (inhoud: 2x nekkraag (Stifneck)/2x padding & 1x fixatiebanden/spin); 2x Manta helm geel; 2x
vacuumspalk Redvac (1x lang; 1x kort); 1x bekkenspalk (Samsling); 1x breekijzer oranje; 1x GGB-set (bestaande
uit: Amtrib 2.0; Triageset (slapwraps); 2 x 4 kleuren hesjes (groen/rood/wit/blauw); map taakkaarten GGB); 1x TECC
tas (inhoud: 6x Trauma Wound dressing 6″Hemorrhage Control Bandage/6x Celox Rapid Heamostatic Z-fold Gauze
/ 6x Sof Tactical Tourniquet/4x Sam Chest Seal with valve / 4x NasoSafe Nasopharyngeal airway tube / 6x Tylek
Pneumodart / 1x Piranha traumaschaar / 6x reddingsdeken 210x160cm goud/zilver). Tevens in traumakast zit een
reserve-accu voor de Powerload Stryker brancard die daar wordt opgeladen.
Verbindingen:
C2000: 1 x Sepura mobilofoon en 2 x Sepura portofoon
Electronisch ritformulier (ARF) via EDAZ30 op een Panasonic Toughbook
GSM Samsung
Historie voertuig:
Geen bijzonderheden
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