- din anleggsleverandør!
HMS kiosk / container
-

Fullspekket med det du trenger av utstyr både til anleggsberedskap og normalt forbruk
Vi leverer kun håndplukkede kvalitetsprodukter og innhold
Utviklet i tett samarbeid med de norske redningstjenestene, våre kunder og underleverandører.

Stasjonær OPP Teknikk HMS kiosk
Spesifikasjoner:
-

120x140x255 cm isolert sandwichcontainer med gaffellommer og
løfteøyer i tak
RAL 1016 signalgul
Dekor på alle sider i refleksmateriale
Taklys og varmeovn
Ventilasjonsluke
25 m tilkoblingsledning medfølger
Dør med utvendig og innvendig lås og 3 nøkler

Utrustning komplettpakke bygg og anlegg:
Førstehjelpsutstyr montert på vegg:
-

1 stk. stor førstehjelpskoffert bygg & anlegg
1 stk. stor brannskadekoffert industri
1 stk. øyeskylleboks med to store flasker
1 stk. Cederroth Øye- og sårrensespray og 1 stk. ispose i veggholder
1 stk. plasterdispenser med Soft1 blå limfritt industriplaster
1 stk. Cederroth plasterkasett med både tekstil og plastikkplaster
1 stk. brannslukningsapparat 6 kg ABC-pulver
1 stk. brannteppe

Medisinskap i stål som inneholder:
-

1 stk. munn-til-munn pocketmask i bæreveske
1 stk. refill til plasterdispenser Soft1 blå
1 stk. Refill tekstilplaster
1 stk. refill plastikkplaster
4 stk. ekstra ispose
4 stk. ekstra enkeltmannspakker 12 cm
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- din anleggsleverandør!
Båremateriell:
-

-

1 stk. LESS fast redningsbåre med stropper og uttrekkbare
bærehåndtak montert på vegg
Flytende og varmeisolerende, tilpasset ambulanse for skånsom
pasientforflytning
2 stk. bærevest for LESS båre, muliggjør bæring v.h.a. to personer
over lengre avstander
1 stk. LESS bæreseil for trange passasjer
1 stk. LESS isolerende kroppspose
1 stk. LESS isolerende hette
2 stk. ekstra båretepper

Annet innhold:
-

1 stk. monteringsskinne rustfri, for utstyr
1 stk. 40x25 cm stående speil
1 stk. klappsete
1 stk. avfallsbeholder i netting med poser
1 stk. Big Wipes håndvaskeservietter
1 stk. TORK tørkepapirholder med papir
2 stk. dokumentholdere for varslingsplan og førstehjelpsinstrukser
1 stk. sett med laminerte førstehjelpsinstrukser
1 stk. fastmontert nøkkelkrok for nøkler til montert utstyr

Pris komplett utrustet:

64 000,- eks. mva

Tunellpakke:
-

2 stk. hjelm Iris 2 med Wisdom oppladbar LED gruvelykt (lader medfølger)
1 stk. spett 120 cm, Hultafors
1 stk. anleggsspade heavy duty, Structron
1 stk. redskapsholder for spett og spade for monteringsskinne, og gulvbeskyttelse

Pris montert

7 500,- eks. mva

8 fots HMS container isolert, med lys, varme og komplettpakke bygg og anlegg

74 000,- eks. mva

Bestilling av påfylling av forbruksmateriell gjøres enkelt selv gjennom vår nettbutikk
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- din anleggsleverandør!
Rullende OPP Teknikk HMS kiosk
-

Innhold tilsvarende stasjonær HMS kiosk
RAL 1016 signalgul
Dekor på alle sider i refleksmateriale
Taklys og varmeovn
Ventilasjonsluke
25 m tilkoblingsledning medfølger
Karosseri i solid stålplatelaminert sandwich
Nedfellbare støtteben
Inngang fra baksiden via solid trapp som plasseres i holder på
innsiden under transport
Tilsvarende kiosk i grå utførelse
Lavtbyggende understell med 13 toms utenpåliggende hjul
(M+S merket)
Solid AL-KO galvanisert chassis med brems og 750 kg totalvekt (80 km/t)
12V belysning med 13-pol kontakt i hht. gjeldende forskrifter
Ikke registreringspliktig

Pris komplett utrustet:

79 000,- eks. mva

Lyspakker til rullende HMS kiosk
Lyspakke 1 – arbeid på vei:
-

4 stk. gule LED blitzlamper koblet via parklys og utvendig bryter på venstre fremre side

Pris montert:

6 900,- eks. mva

Lyspakke 2 – tunellsikkerhet:
-

-

Exide Sønnak 12V 210 Ah gelébatteri
Exide Sønnak 12V 15 A elektronisk batterilader
4 stk. gule LED blitzlamper koblet til batteri med utvendig bryter på venstre fremre side
4 stk. røde LED blitzlamper som signaliserer skade/fare ved en hendelse – tilkaller
oppmerksomhet og gjør enheten synlig for redningspersonell – koblet til batteri med innvendig
separat bryter
4 stk. LED arbeidslamper på tak som belyser rundt kiosken, koblet til batteri med innvendig
separat bryter
LED parkeringslys foran og bak ved hensetting av kiosk i mørke, koblet til batteri med innvendig
separat bryter

Pris montert:
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Radiostyring til lyspakker
Har man flere arbeidsbiler og flytter seg ofte under arbeid vil man øke sikkerheten og spare mye tid med
denne radiostyringspakken. Man slipper å legge opp egen strømledning fra arbeidsbil for styring av
Trådløs radiostyringspakke Panther
-

Passer både til lyspakke 1 og 2
Styrer også arbeidslys på tak i lyspakke 2
Robust fjernkontroll av meget høy kvalitet
Indikatorlys i fjernkontroll for funksjon av/på
Veggholder til radiostyring montert i kiosk
Rekkevidde ca 25 meter ved bruk i bil

Pris montert:

9 900,- eks. mva

Fjernkontroll erstatning

1 700,- eks. mva

Tilleggsutstyr for stasjonær og rullende HMS kiosk:
Evakueringsmaske:
-

MSA S-CAP fjerner giftige og øyeirriterende brannrøyk og gasser fra den
inhalerte luften, som karbonmonoksid (CO), ak
rolein, hydrogenklorid, hydrogencyanid, sulfurdioksid og partikler av
skadelige stoffer
Lagringstid inntil 8 år
Brukstid ca. 15 minutter
Det anbefales kjøp av 1 maske til hver person i arbeidslaget

Pris pr. stk.
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Hjertestarter
Vi leverer den aller beste hjertestarteren på markedet for kjøretøy, anleggsplasser og krevende miljøer.
Håndplukket av oss for å være solid, driftssikker og enkel i bruk under alle forhold.
Powerheart G5 med tilbakemelding
-

Bytt til engelsk språk under en hjertestans med et trykk på en knapp.
Tekstmeldinger på display gir ekstra hjelp i støyende og kaotiske miljøer.
Høy tetthetsgrad (IP55) mot støv og vann for ytelse i tøffe og utfordrende miljøer.
Oppfyller strenge militære standarder for sjokk, vibrasjoner og slipptesting.
RescueCoach ™ veileder brukerne gjennom hvert kritisk trinn ved en hjertestans.
Hjertestarterelektroden gir tilbakemelding på kvaliteten av brystkompresjonene.
Vurderer pasientens behov og leverer et tilpasset sjokk på et passende
energinivå.
Bruker mindre en 10 sekunder på å analysere hjerterytme og levere sjokk.
Robust, pålitelig og alltid på vakt.
Svært brukervennlig.
Fullfører en delvis oppladet spenning ukentlig, og en full ladet månedlig, for å
teste maskinens funksjonsevne.
Oppdager automatisk barneelektroder og leverer en redusert energi.
Medisinsk godkjent batteri med en 4-års full operativ garanti.
8-års garanti.

Pris, inkludert ekstra elektrode og startkit:

15 900,- eks. mva

Hjertestartere tåler ikke å lagres i kuldegrader. Skal de stå montert i kjøretøy eller andre steder der det
er fare for frost, anbefaler vi å montere de i et varmeskap.
Rotaid Solid Plus Heat
-

Holder 5 grader konstant ned til -25 grader.
Utmerket til både fuktige og saltholdige omgivelser, IP 55.
Enkel å åpne, enkel å montere.
Lyd- og lysalarm når skapet åpnes.

Pris:

4 990,- eks. mva

12V – 24V omformer montert der varmeskap skal kobles til batteri

2 500,- eks. mva

Alle som investerer i hjertestarter bør kurse seg og sine ansatte i sikker bruk. Det kan redde liv å ha
rutine når det virkelig gjelder. Vi samarbeider med sertifiserte kursholdere i hele landet. Vi tilbyr kurs
sentralt eller i deres bedrift. Dag, kveld eller helg tilpasset deres behov.
Frakt tilkommer på samtlige priser
OPP Teknikk AS
Prestkvern næringspark

Sørvangsbakken 23
N-2770 Jaren

TLf +47 950 96 540

www.oppteknikk.no
post@oppteknikk.no

