
Stat-X
®
 slokkemiddel i ADR biler 

 

ADR biler er kjøretøy for transport av farlig gods. Det finnes mange klassifiserte ADR biler 

langs norske veier. Standard på norske veier og antall tunneler vil før eller senere fremtvinge 

en større ulykke med ADR bil innblandet. Tunneler er blant de farligste steder å få brann i 

kjøretøy. En brann i tunnel vil være avhengig av rask innsats, avstand til utløp av tunnel og 

mengde trafikk i tunnel på ulykkestidspunktet. 

 
Figur 1 Utbrent tankbil 

 

 
Figur 2 Stat - X slokker i aksjon 

 
Figur 3 ADR bil 

 

Ref. ADR biler, kap.8.1.4. 

Det er i dag krav til 1 stk 2kg tørt brannslukningsapparat i brannklasse A, B, C for slokking i 

motorrom eller førerhus. I tillegg skal følgende være tilgjengelig; 

1. Største tillatte totalvekt over 7,5tonn, ett eller flere brannslukkeapparater brannklasse 

A, B,C med minst 12kg tørt slokkemiddel. Minst ett av apparatene skal ha 6kg 

slokkemiddel. 

2. Største tillatte totalvekt over 3,5 og opp til 7,5tonn, ett eller flere 

brannslukkeapparater brannklasse A, B, C med som til sammen inneholder 8kg tørt 

slokkemiddel. Minst ett av apparatene skal ha 6kg slokkemiddel. 

3. Største tillatte totalvekt på 3,5tonn, ett eller flere brannslukkeapparater brannklasse 

A, B, C med minst 4kg tørt slokkemiddel.  

Slokkemidlet skal være egnet for bruk på kjøretøyer og apparatene skal tilfredsstille 

relevante krav i standard EN 3 Portable Fire Extinguisher. 

Dersom kjøretøyet er utstyrt med fastmontert brannslokker, enten automatisk eller som kan 

utløses manuelt på en enkel måte, for å slokke brann i motorrommet, trenger ikke 

håndslokkeapparatene være egnet for bekjempning av brann i motorrommet. Slokkemiddelet 

skal ikke kunne utvikle giftige gasser som kan komme inn i førerhuset under påvirkning av 

varmen fra brannen. 

Stat-X® fastmonterte slokkeanlegg tilfredsstiller denne normen. Egner seg godt til motorrom, 

kompressor rom, lasterom. 

I tillegg kan Stat-X® slokkegranater leveres med 500 gram slokkemiddel som slokker rom 

opptil 10m3. Ved større rom brukes flere granater. Kan også brukes til slokking under bilen. 


