
 Bestek n° II/MAT/A27-292-12 
OP 6 september 2012 werd volgende aanbesteding gegund : 
 

MOTORPOMP MP 6-500 
 
Leverancier :  VANASSCHE FFE nv 
    Bruggesteenweg, 2   tél. :  056/71 01 30   fax :  056/70 21 71 
  8531 HARELBEKE   mail : info@vanassche-fire.be 
 

 
 
 
Eenheidsprijs basisuitvoering: zonder BTW : 4.848,61 € 
 met BTW van 21% :  5.866,81 € 
 
Geldigheid van de aanbesteding tot 31/12/2017 
 
Merk :  ZIEGLER 
Type :  TS Ultra Compact 
Debieten : 800 l/min bij 4 bar op 3 meter aanzuighoogte 
 650 l/min bij 6 bar op 3 meter aanzuighoogte 
 400 l/min bij 8 bar op 3 meter aanzuighoogte 
  
Koppelingen : 1 zuigingang Ø 70 mm met koppeling Guillemin 
 1 persuitlaat Ø 70 mm met koppeling DSP 
 
Aanzuigpomp : volumetrische aanzuigpomp Trokomat Plus 
 
Instrumenten : één manometer en één mano/vacuometer conform DIN 14 421 
 een urenteller 
 een schijnwerper 12V 55W  
 
Motor :  Briggs & Stratton 4-takt benzine 
Netto vermogen :  13 kW bij 3600 t/min 
Cilinderinhoud :  570 cc 
Starten : elektrische strater 12V + manuele repeteerstarter 
Overbrenging:  middenpunt vliegende kracht koppeling 
 
Draagkader :  conform DIN, voorzien van 4 neerklapbare handgrepen  
 



Afmetingen :  590x440x745 mm  
Gewicht :  94 kg  
 
 
In de basisuitvoering omvat de levering eveneens: 
 
- 5 zuigslangen Ø 70 mm met een lengte van 2 meter voorzien van Guillemin koppelingen 
- 4 sleutels voor koppelingen DSP / Guillemin 45 en 70 
- 1 zuigzeef met koppeling Guillemin 70 
- 1 beschermmand 
- 2 werktouwen met een lengte van 15 meter voozien van een musketon 
- 1 gereedschapsetui met klein gereedschap 
 
Contractuele algemene waarborg : 26 kalendermaanden 
 
 
Belangrijke opmerkingen: 
- Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht 

jaarlijks een prijsherziening aan te vragen. 
- In aansluiting aan de omzendbrief nr.1 MAT/SIB/5/4493 van 11 december 1979, kunnen 

gemeenten die over een brandweerdienst beschikken bovenstaand materieel met eigen financiële 
middelen aankopen, zonder staatstoelage. De bestelbon, opgemaakt in aansluiting aan het 
voorziene budget, die de adressering van de betrokken firma (zie technische fiche) dient te 
vermelden, wordt toegestuurd aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Directie 
Civiele Veiligheid - Leuvenseweg 1 – 1000 Brussel, die hem vervolgens naar de betrokken firma 
zal doorsturen. Deze technische fiche moet behoorlijk ingevuld en ondertekend met de bestelbon 
meegestuurd worden. 

 
 
 

 
 
Brandweerdienst : 
 

Te :     Datum : 

Naam :     Functie : 

Handtekening : 

 


