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BRANDBOX 
Tiden är den avgörande faktorn för en lyckad släck-
insats i samband med skogsarbete, att snabbast 
möjligt stoppa branden innan spridning. Därför har 
vi tagit fasta på tid och tagit fram en effektiv lösning 
– Samsons brandbox!

Tanken är att boxen ska vara ett komplement till släckut-
rustningen som finns på skogsmaskinen. Oftast finns bara 
några få brandsläckare på fordonet, med brandboxen så 
har man ytterligare tillgång till 6-8 släckare samt även flera 
övriga användbara produkter vid skogsbrand.

Idén är att vid hög brandrisk ska brandboxen placeras ut i 
skogsområdet man jobbar inom. Brandvakten samt maskin-
föraren har då strategisk tillgång till en mängd skyddspro-
dukter för genomförande av en första insats innan branden 
sprider sig.

Fördelar
Alltid rätt produkter direkt på plats för en snabb första 
släckinsats.
Lätt att frakta med skogsmaskinen. Utrustad med lyftbygel 
samt sidobygel för fäste på skotarvagn eller schaktblad.
Brandsläckningsutrustningen finns redan på plats. Brand-
vakten behöver inte frakta utrustning ut i skogen.
Smidigare lösning än stora vattentankar med pumpar som 
enligt oss har sina främsta brister i att komma nära brand-
punkter och längre ställtid till första insats, -båda är tillföljd 
av fordonets sämre förmåga att klara terräng jämfört med 
att röra sig fritt. 
Säkerhet och upplevd arbetsmiljö för maskinföraren. Slippa 
mental oro att man ej har kontroll på ev. brandsituation. Ett 
flertal brandsläckare med skyddsmedel erbjuder släck-
kvalitet, snabbrörlighet och riskspridning. Alla maskinförare 
har baskunskap i hur man använder brandsläckare.   

Möjlig utrustning i brandboxen: 
• 6-8 st Brandsläckare, 9 kg
• 2 st Vattendunkar, 25 liter
• 1 st Ryggspruta, 15 liter
• 1 st Vattenkanna

• 1 st Hacka
• 1 st Kniv
• 2 par Handskar
• 2 par Skyddsglasögon

• 2 st Andningsskydd
• 2 st Ögonskölj
• 1 st Förstahjälpen kit
• 1 st Brandfilt


