
Brancarry ™ 

Rescue 3000 BV heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld om 
snel een brancard over geaccidenteerd terrein te verplaatsen 
Steekwoorden voor dit bijzondere product zijn: 
 

• Lichtgewicht 

• inklapbaar 

• Stapelbaar 
• Makkelijk te verplaatsen over land, zee en door de lucht 
 

Ontwikkeld voor het Ministerie van Defensie maar nu ook ver-

krijgbaar voor o.a. EHBO, BHV, Brandweer OGS 

Rescue 3000 BV 

De Gouwe 28 
NL-8253 PA Dronten 
The Netherlands 

Telephone: +31 (0)321 381 346 
Fax: +31(0)321 381 459 

Website: www.rescue3000.nl 
E-mail: info@rescue3000.nl 

Rescue 3000 BV 



 
Dit Nederlandse no-nonsense-product is: 
• Klein en compact 
• Inklapbaar en stapelbaar 
 
Afmetingen:  
Lengte 82 cm 
Breedte 66 cm 
Hoogte 18 cm 
 
Makkelijk te verplaatsen 
Licht in gewicht 24 Kg 
 
Door de demontabele wielen en zijn la-
ge gewicht is de Brancarry ™ handig in 
en uit te laden en snel te verplaatsen in 
rampgebieden of op oneffen terrein. 
 
Snel uitklapbaar 
Met een simpele handeling wordt de 
Brancarry ™ uitgeklapt. In de V-
vormige ruimte kunnen persoonlijke be-
zittingen of materialen tegelijk vervoerd 
worden. 
 
 
Eenvoudig te verplaatsen 
De Brancarry ™ is eenvoudig te 
verplaatsen door de wielen uit de koffer 
te halen en te plaatsen in de daarvoor 
bestemde gaten. Koffer weer dicht 
klappen en de Brancarry ™ is te 
verplaatsen. 
 



 
 
Klaar voor gebruik 
De Brancarry ™ is eenvoudig van 75 
naar 85 cm werkhoogte te verstellen. 
Door het uitklappen van het onderstel 
wordt de Brancarry ™ gestabiliseerd en 
hierdoor kunt u het slachtoffer eenvoudig 
op de Brancarry ™ plaatsen. 
 
Ideaal voor het vervoeren van slachtof-
fers tijdens evenementen, oefeningen 
BHV maar ook zeer geschikt bij ongeval-
len met gevaarlijke stoffen. 
 
 
Reinigen  
De Brancarry ™ is eenvoudig te reinigen 
en te verkrijgen met een opklapbare 
brancard die net als de Brancarry ™  
goed is te reinigen.  
 
De brancard is dubbel opvouwbaar en 
daardoor klein van formaat. 
 
Ongevallen met gevaarlijke stoffen 
Zoals de foto uit de praktijk laat zien is 
het een eenvoudiger om het slachtoffer 
uit besmet gebied te rijden dan te tillen. 
 
Inmiddels is de Brancarry ™ geleverd 
aan verschillende veiligheidsregio’s in 
Nederland.  
 
Wereldwijd 
De Brancarry ™ is inmiddels ook 
geleverd in o.a. de volgende landen: 
• Turkije 
• Sri Lanka 
• Nederlandse Antillen 
• Frankrijk 
• India 
• Engeland 
 



Rescue 3000 BV is leverancier voor: 
• Paratech 
• Ogura Rescue Tools 
• Niklasson Wedge Bag 
• Pax tassen 
• E-Zup snel opzetbare tenten voor calamiteiten 
• EWS 
• Jolly 
• Stumpp und Baier 
• Pacific Helmets (Rescue Helmets) 
• Rescue Sled & Airtrack (redding op water, ijs, modder, etc) 
• Complete bepakking HV / TS 
• Complete bepakking USAR 
• Medische hulpmiddelen 
• Brancarry ™ 
• Medische bepakking 

Dealer information: 

Niklasson Wedge Bag 

Telephone: +31 (0)321 381 346 
Fax: +31(0)321 381 459 

Website: www.rescue3000.nl 
E-mail: info@rescue3000.nl 

De Gouwe 28 
NL-8253 PA Dronten 
The Netherlands 


