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Ontmoet de waterspuwende draak: de nieuwste aflevering van 

CNHIndustrial.com 

 

De nieuwste aflevering van CNHIndustrial.com "Top Stories" is een dynamische en informatieve 

illustratie over de DRAGON brandweervoertuigen van Magirus voor luchthavens. Kijk eens wat dit 

voertuig kan: cnhindustrial.com/en-us/top_stories/Pages/the_water_breathing_dragon.aspx 

 

Londen, September 27, 2016 

 

Het blussen van grote branden, het redden van levens en het handhaven van de infrastructuur zijn 

allemaal taken waarmee de brandweer dagelijks te maken krijgt. Op een luchthaven moeten al deze 

taken vaak tegelijkertijd worden uitgevoerd in het geval van een brand, wat een grote uitdaging is. 

Brandgevaren zijn bijna altijd een gevolg van noodgevallen in de luchtvaart en derhalve moet het 

brandweerkorps op de luchthaven altijd voor alles gereed staan. "Iedereen die geen ervaring heeft met 

kerosine op het asfalt, weet niet hoe kostbaar iedere seconde is" verklaart Andreas Wenzel, 

verantwoordelijk voor het productmanagement bij Magirus, het wereldwijde merk voor 

brandbestrijdingsapparatuur van CNH Industrial.  

 

Magirus heeft een goede reputatie op dit gebied in het leveren van top brandweervoertuigen voor 

luchthavens en apparatuur, om brandweerkorpsen snel en efficiënt te laten reageren op noodsituaties. 

De stralende ster in hun productportfolio voor luchthavens is de DRAGON-serie, die verkrijgbaar is in 

drie modellen (DRAGON X4, DRAGON X6 en SUPERDRAGON X8). Wat de DRAGON zo uniek 

maakt, is zijn vermogen om snel te reageren op een ongeval door het spuiten van water, schuim of 

poeder en het oppompen van 10.000 liter water per minuut en dat op 100 meter afstand bij 70 

kilometer per uur 

  

De DRAGON is speciaal ontwikkeld voor grote luchthavens en kan 80 kilometer per uur bereiken in 25 

seconden in de 52 ton SUPERDRAGON X8. Deze modelserie is uitgerust met een dubbel 

motorvermogenspakket gebaseerd op C13-motoren, geproduceerd door FTP Industrial, het 

aandrijflijnmerk van CNH Industrial. Deze motoren zijn ingesteld met specifieke gegevens om aan de  

luchthaveneisen te voldoen. Als beide motoren worden gebruikt, kan het voertuig tot 1.120 pk 

produceren. 

 

Kom meer te weten over dit geweldige voertuig op CNHIndustrial.com: cnhindustrial.com/en-

us/top_stories/Pages/the_water_breathing_dragon.aspx 
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is een toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen 

met jarenlange industriële ervaring, een ruim assortiment producten en een wereldwijde aanwezigheid. Elk van de 

individuele merken van de onderneming is een belangrijke internationale speler in zijn specifieke industriële sector: 

Case IH, New Holland Agriculture en Steyr voor tractoren en landbouwmachines; Case en New Holland Construction 

voor grondverzetmachines; Iveco voor commerciële voertuigen; Iveco Bus en Heuliez Bus voor bussen en touringcars; 

Iveco Astra voor werf- en bouwmachines; Magirus voor brandweervoertuigen; Iveco Defence Vehicles voor voertuigen 

voor defensie en civiele bescherming; en FPT Industrial voor motoren en transmissies. Meer informatie is te vinden op 

de website van het bedrijf: www.cnhindustrial.com 
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