
نظام الدفع

مزايا التصميم األساسية

هيكل قاعدي ذات وزن إجمالي للمركبة 16 طن من اختيار الزبون.
امتداد في مقصورة الطقم بطول 300 مم يستعمل كرف لـوضع جهاز التنفس

الذاتي.
مقصورة طقم 2 +4.

تصميم داخلي معد بناءا عىل الطلب مع  4 مقاعد ذات جهاز التنفس الذاتي.

تكنولوجية E1-EV0™  متناسبة مع أي هيكل قاعدي (الشاحنات الكهربائية
النوع للطوارئ 1).

مقصورة/مقصورة طقم لست أشخاص، ذات مقاعد تعدل حسب خيار الزبون مع تشكيل

جهاز التنفس كامل مع خيارات "تنظيف المقصورة إلكترونيا".
حل رصف المعدات معياري وقابل للتخصيص، بتكوين قياسي مكون من 6 أماكان رصف -

مع حجم تخزين مناسب لرصف مواصفات األجهزة من النوع "ب" القياسي.
"هيكل عام انسيابي يتيح حركة مريحة من نوع إ – E-1 /1 " كمعيار.

سعة تخزين المواد المساعدة عىل إطفاء النار (الماء والرغوة) تصل إىل 1850 لتر.
ُسلّم بامتداد ثالثي يصل إىل 13.5 متر وامتداد مضاعف يصل إىل 9 متر. تركيب الُسلّم

(شكل الُسلّم يناسب مكان رصفه).
مؤشرات خارجية لمستوى خزان المياه - مرئية من الخلف والجوانب، حتى بعيًدا عن العربة.

شحن واحد يمكن من السير مدى 200 ميل*.

مدة ضخ تفوق 4 ساعات*

نظام قيادة بأعىل مستوى يصل إىل 350 كيلو واط (نظام قيادة مستمرة 250

كيلو واط).

حزمة من البطاريات ذات سعة 280 كيلو واط ساعي (يمكن تشكيلها كاملة).

نظام كبح بتقنية التوليد.

نظام شحن سريع يصل إىل 150 كيلو واط.

خيار "الشحن اإللكتروني الذكي" بوحدات

اتساع المدى متوفرة للسعات المتزايدة.

المركبة األساسية
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* تعتمد األرقام الفعلية عىل أسلوب القيادة وواجبات الضخ ودرجة الحرارة المحيطة واستخدام النظام اإلضافي.



التكنولوجيا

قيادة مباشرة ذات مضخة صامتة إىل حد عالي.·        
محرك كهربائي بعزم دوران عالي يصل إىل 100 كيلو واط

.ePTO (الذروة) من نوع
شدة التدفق في الدقيقة LPM 3000 @ ضغط منخفض 10

بار.
شدة التدفق في الدقيقة LPM 3000 @ضغط عال 40 بار.

2 بكرات خرطوم بارتفاع 90 مترًا في منتصف الخزانات.
3 توصيالت ضغط منخفض.

منفذ مزدوج للصنبور.
نظام مأل\ضخ ذاتي للخزان.

." eCabControl" شاشة ملونة كاملة ذات 7 بوصات من نوع
."ePumpControl" شاشة ملونة كاملة ذات 12 بوصة من نوع

الوصول عن بعد لجهاز إرسال البيانات وجهاز التشخيص عن بعد بتقنية
."™e1Fleet"

."ePump RC" نظام التحكم في عمل المضخة عن بعد بتقنية
."eFlow" نظام قياس التدفق موصل كان من نوع

."e1Connect" نقطة اتصال باالنترنت واي فاي  من نوع
نظام تنقية الهواء في المقصورة بتقنية HEPA (نظام عال الفاعلية في

تنقية الهواء) يزيل 99 % من الجسيمات العالقة في الهواء.
نظام شحن باستعمال ألواح  الطاقة الشمسية 24 فولط دي سي.

شريط إضاءة مزدوج اللون ُمثبَّت عىل سقف المقصورة وأجهزة إعادة
إرسال 360 درجة للمركبة.

إضاءة من نوع "Banksman" لعكس االتجاه والمناورة بشكل أكثر أمانًا
في اإلضاءة الخافتة، باإلضافة إىل مؤشر مستوى منخفض إضافي

لتحسين سالمة راكب الدراجة.

قدرات الضخ
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