
Brannvogn
moi

kommer fram når det gjelder



Moi Brannvogn har akkurat det samme 
utstyret som en brannbil, bortsett fra 
motoren. Vogna trekkes av en traktor, noe 
som gir bedre framkommelighet og betydelig 
lavere investerings- og vedlikeholdskostnader. 
Innkjøpsprisen for en Moi Brannvogn 
er dessuten betydelig lavere enn for en 
gjennomsnitts brannbil. Det gir mulighet for 
å ha flere vogner plassert på ulike steder hvor 
vognene også kan betjenes av lokale bønder 
eller Sivilforsvaret. 

Rimelig i innkjøp. En brannbil koster det 
samme som 4-5 brannvogner.
Rimelig vedlikehold.
Øker brannberedskapen.
Godt egnet til lyng- og skogbranner.
Kan plasseres ut i distriktene ved fare for 
skogbrann.

norsk kvalitet
Moi Brannvogn er utviklet og produsert 
av Moi as på Jæren. Vi har produsert 
gjødselvogner og landbruksutstyr siden 1950. 
Våre produkter er laget for å vare 
og for å innfri kravene til god driftsøkonomi 
og funksjonalitet.

alltid Beredt

fordeler

Norge er det minst tettbefolkede landet 
i Europa (bortsett fra Island). Bare 1,2 % 
av arealet er bebygd. 3 % er jordbruksareal, 
23 % er produktiv skog. Resten består av 
skog og fjell. Og øyer. 74523 øyer. 
I store deler av landet tar det lang tid for 
brannvesenet å rykke ut når det brenner, 
ofte med uhyggelige konsekvenser både 
økonomisk og for miljøet. Moi Brannvogn 
kan styrke brannberedskapen i landet 
betydelig.

Bygget for 
norske forhold
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Tanken på Moi Brannvogn har en kapasitet 
på 4000 liter vann. Vannkanonen på 
toppen av vogna fjernstyres fra førerhuset 
i traktoren. Vogna har også en rekke 
tilkoblingsmuligheter for brannslanger, samt 
vakumpumpe som kan ta opp vann fra andre 
kilder. Pumpesystemet kan også brukes til 
tømming av blant annet oversvømte kjellere. 
Moi Brannvogn har i tillegg alt nødvendig 
bergingsutstyr .

Moi Brannvogn kan brukes til tømming av 
kjellere ved oversvømmelser, til rensing av 
kummer og stikkrenner,og til vanning av 
idrettsanlegg og andre anlegg. Til spyling 
og rengjøring av bygg, anlegg og ved 
trafikkulykker. Alle steder hvor det trengs 
spyling eller oppsuging er egnet for Moi 
Brannvogn.

mer enn Brannvern

kapasitet og 
fleksiBilitet

i fyr og flamme 
på finnøy

På grunn av pris kan kommunene få flere 
brannvogner til samme pris som for en 
brannbil. Brannsjef Stig Forbregd på Finnøy har 
vært med å utvikle vogna og vil bruke den slik:

Finnøy består av 16 bebodde øyer. Vi kommer 
til å plassere brannvogner på 4-5 av de største 
øyene. Fortrinnsvis hos bønder som har fått 
grunnleggende opplæring i brannslukking. 5-6 
bønder på hver øy vil få slik opplæring. Den 
samme modellen kan brukes hos kommuner 
med store avstander til kommunesentra hvor 
brannstasjonen som oftest er plassert. På Finnøy 
tar det som ofte timer fra alarmen går til de er 
på plass ved brannstedet. 

Brannvognen kan brukes til vanning av 
idrettsbaner, golfbaner etc.. Vannkanonen 
på toppen av vognen har en rekkevidde på 
opptil 70 meter. Vakumpumpen har også stor 
sugekapasitet. Det betyr at kjellere o.l. kan 
tømmes for vann på et øyeblikk. Vognen kan 
også brukes til rengjøring og spyling av torg og 
parkeringsplasser, etter trafikkulykker, rensing 
av tette sluker/grøfter osv..

Moi Brannvogn vil være en rimelig forsikring 
og en sterk forbedring av beredskapen ved alle 
virksomheter med risikopotensiale i forhold til 
brann, eksplosjoner eller farlige stoffer. Dette kan 
være:
•	 Eksplosivlagre.
•	 Industri	som	bruker	eller	produserer	
 farlige stoffer.
•	 Gassanlegg,	tankanlegg	og	transport	
 av farlig gods. 
•	 Rørledninger.

ikke Bare når det 
Brenner

privat Brannvern
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tilpasset Brukernes Behov
Moi Brannvogn kan utstyres helt etter ønske 
og behov. Vår standardløsning har likevel tatt 
høyde for de fleste vanlige bruksområder.

Slokkeutstyr og slanger
Strålerør
Tåkespiker
Vannvegg
Skumutstyr (skumpistol, 
skumblander, skumrør 
m.m.)
Håndslokker
Brannslanger
Slangetrommel
 
Kuplinger og armaturer
Grenrør
Baserør
Samlerør
Stender
Sugesil

Verktøy
Bor
Øks
Sag
Spett
Slagspett
Boltekutter
Spade
Krafse
Hakke
Skogbrannsmekke
Varselkjegle
Varseltrekant
Redningsline
 

Annet utstyr
Førstehjelpsutstyr
Lykter
Slangereoler
Plastkasser
Heisestige (modul à 4 m)
Skyvestige (modul à 4 m)
Heveputer
Røykvifte
Kraftaksling 
(ekstra, ligger skult)

Slangetrommel (1”) til hurtig innsats.
LED lys (bremselys, sidemarkeringslys og varsellys)
Kraftaksling
Operatørdiagram
Vannkanon (hydraulisk styrt fra traktor)
4 uttak m/valgfri kobling og blindlokk (NOR, Storz, Klo)
2 inntak med blindlokk (Storz A, bauer)

standardutstyr:

eksempler på tilleggsutstyr:

mål og vekt:
Lengde :     6,0 m
Bredde:     2.50 m
Høyde:     2,80 m
Vekt netto med utstyr:  3210 kg
Vekt brutto med vann:  7210 kg
Tankvolum:    4000 ltr.
Sugehøyde:    9 meter
Pumpekapasitet:    5000 ltr/minutt
Maks trykk:    8 bar
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rasjonelle 
kvalitetsløsninger

Moi utvikler moderne 
løsninger for landbruket. 

Fra produksjonsanlegget på Jæren 
har vi vært med på å forbedre norsk 

landbruksutstyr siden 1950. Moi 
Brannvogn er bygget etter de samme 

høye kvalitetsnormene som våre 
produkter er kjent for. 

Det betyr lang levetid, god bruksverdi 
og lave vedlikeholdskostnader.

Pollestadveien 231, N-4343 Orre, Norway
Tlf: +47 51 78 85 80, www.moi.no
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