
Brand 
& redning

Power Wagon
- Elektrisk drevet køretøj med høj lastevne og standard platform
- Individuelt konfigurer bart modul til logistik, tunge redningsoperationer og slukningsoperationer.



Power Wagon er desginet specielt til indsatsen hos 
brand og redning, beredskabet generelt.
Power Wagon kan varetage logistikopgaver og dermed aflaste brand & redningspersonalet 
ved for eksempel at transportere tungt udstyr såsom bærbare pumper eller nedsænkelige 
pumper og tilbehør over lange afstande. Den håndterer udstyr op til 500 kg, offroad.



Med fra starten
Sikrer et godt arbejdsmiljø - også i skarpe situationer.

Bedre arbejdsmiljø til indsatsholdet

Se Power Wagon som en integreret del af taktik-
ken ved indsatsstedet. Power Wagon understøt-
ter indsatsholdet, så de hurtigst muligt og med 
mindst mulig fysisk belastning, kommer frem til 
indsatsstedet.

Dette har mange fordele:
• Fysisk overskud til at udføre indsatsen.
• Bedre ressourcemanagement.
• Undgå arbejdsskader og langtidssygsom.
• Hurtigere oprydning efter indsatsen.
• Roll-on roll-off indsats container.

Indsatsstedet

Dårligt arbejdsmiljø, tunge løft, skub eller træk 
medfører ofte skader der kan føre til sygemeldinger. 
Power Wagon kan bruges før, under og efter indsat-
sen, og skaber derved et godt grundlag for et godt 
arbejdsmiljø for alle involverede personer.

• Offroad, op til 20 graders stigning med 500 kg.
• Undgå tunge løft, skub og træk, nem at håndtere.
• Kan tilpasses de fleste behov, fastmonterede 

løsninger som tunge pumper, eller indsats con-
tainer.

Indsats ved oversvømmelse og naturbrande

• Power Wagon er velegnet til transport af storm-
flods sikring, oversvømmelsessikring, for eksem-
pel aquatubes eller tungt pumpeudstyr.

• Ved naturbrande, skov- eller markbrande, kan 
Power Wagon grundet sin kompakte konstruk-
tion og offroad egenskaber, transportere udstyr 
ud til steder, hvor indsatskøretøjerne ikke kan 
komme frem.

Intern logistik Køretøj og containere Med på indsatsen Oprydning Klargøring

Power Wagonen bruges til alle opgaver
Mød din nye makker



Kompakt med stor tilbehørspakke
Power Wagon har en bred udstyrspakke, bland andet en 
lyspakke og muligheden for at tilslutte eksternt
udstyr (ePTO med 2,3 kWh) eksempelvis en lyskilde eller 
andet elektrisk udstyr.

Power Wagon er designet specielt til indsatsen 
hos brand og redning og beredskabet generelt.
Power Wagon kan varetage logistikopgaver og dermed aflaste brand & 
redningspersonalet ved for eksempel at transportere tungt udstyr såsom 
bærbare pumper eller nedsænkelige pumper og tilbehør over lange afstande. 
Den håndterer udstyr op til 500 kg, offroad.

Power Wagon er meget alsidig og en multifunktionel enhed.  

Den er en fuldt elektrisk basisenhed, den er kompakt, og modulær med en 
standardiseret platform der kan tilpasses enhver form for nyttelast. (Basisarealet 
er standardiseret Euro-palle mål, 80 x 120 cm). Til logistikopgaver er der udviklet 
et modul, der let monteres på basisenheden. Modulet muliggør en let og hurtig 
håndtering af standard logistik rulle container, som let kan transporteres over 
længere afstande i ujævnt, eller svært tilgængelige områder.



Power Wagon, fleksibel løsning til 
de krævende opgaver

Teknologien

Power Wagon er fuld elektrisk med 5,3 kWh litium batteri med op til 10 timers aktiv brug, kørsel on- og 
offroad. Kompakt og lav i højden, lyspakke samt ePTO som option. 
Maksimal last 500 kg., 20 graders stigning med automatisk bremse ved stop, motorbremse ned af bakke, 
og differentiale i drev.

Power Wagon kan varetage logistikopgaver og 
dermed aflaste brand & redningspersonalet 
ved for eksempel at transportere tungt udstyr 
såsom bærbare pumper eller nedsænkelige 
pumper og tilbehør over lange afstande. Den 
håndterer udstyr op til 500 kg, offroad.



Designet specielt til indsatsen



20°



Teknisk data og varianter

Teknisk data
Mobilitet Frem / Bak

Max hastighed ved frem eller bak 7 km/t

Trinløs hastighed Ja

Antal gear 2

Boost mode + 100%

Arbejdstemperatur -20 c - 40 c

5,3 kWh lthiumbatteri, kapacitet til konstant kørsel i 5-10 timer

Opladningstid for lithiumbatteriet er (0-100 %) 5 timer

E-PTO 2,3 kWh ekstern belastning Ja

Maksimal stigningskapacitet, fuldt lastet 500 kg, 20 grader

Kompakt 1370 x 800 mm (lxb)

Lav højde (Uden udstyr/platform) 360 mm

Differential-drev Ja

Punkterfri dæk Ja

Automatisk bremse v. stop Ja

Motorbremse (ned af bakke) Ja

Modulært Ja





Book en demo

Hvad skal vi udvikle sammen?
Vi udarbejder gerne en løsning, der passer til netop dine behov. 
Kontakt os, så vi kan udarbejde et forslag på en løsning.

Nomotec ApS | www.nomotec.dk

rk@brandogteknik.dk
+45 65621212


