
ADR blusmiddelen 

Voor ADR voertuigen zijn blusmiddelen voorgeschreven.  

De hoeveelheid blusmiddelen en welk type blusmiddel word in ADR 8.1.4 beschreven. 

Belangrijke voorschriften 

8.1.4.2 Op een ADR voertuig is minimaal een brandblusser van 2 Kg van het blusmiddel voor brandklassen  

  ABC aanwezig in de cabine voor gebruik bij cabine en motor branden. 

8.1.4.3 De brandblusser is geschikt voor transporttoepassingen en is voorzien van een certificaat conform  

  EN-3 (EN3-7 :2004 +A1:2007)   

8.1.4.4 De brandblusser is voorzien van een borging om vast te kunnen stellen dat de brandblusser niet is  

  geactiveerd en gereed voor gebruik is. 

  De brandblusser dient te zijn voorzien van een kenmerk waaruit blijkt dat de brandblusser  

  regelmatig word gecontroleerd, wanneer deze is gecontroleerd en wanneer de volgende controle  

  moet plaats  vinden conform de geldende normen van het land waar het voertuig geregistreerd staat. 

8.1.4.5 De brandblusser is dusdanig gemonteerd op het voertuig dat deze makkelijk bereikbaar is voor de  

  chauffeur. De brandblusser is zo gemonteerd dat deze beschermd is tegen weerinvloeden.  

  De brandblusser mag geen vervallen controle datum hebben zoals beschreven in 8.1.4.4  

8.3.2  De bemanning van het ADR voertuig moeten weten hoe de brandblussers gebruikt moeten worden. 

 

Minimaal gewicht blusmiddel 

Uit de bovenstaande voorschriften kan worden herleid dat op het ADR voertuig minimaal een 2 kg ABC blusmiddel 

in de cabine aanwezig moet zijn. Dat mag dus ook een 3 Kg of 6 Kg ABC brandblusser zijn.  

De totale hoeveelheid blusmiddelen op het voertuig word bepaald door het TTM (Totaal toegestane Massa) van 

het ADR voertuig. Daarbij word voor voertuigen met een TTM groter dan 3,5 ton minimaal een 6 Kg ABC verreist op 

het voertuig en minimaal een 2 Kg ABC in de cabine. 

ADR 8.1.4.1 

Tabel met minimale gewichten per TTM van het ADR voertuig   

TTM Min. aantal Min. Totaal  Min. gewicht Min. gewicht Combinatie 

ADR voertuig brandblussers gewicht cabine op voertuig mogelijkheid 

            

≤ 3,5 ton 2 4 Kg 2 Kg 2 Kg 2 + 2 Kg ABC 

            

≥ 3,5 ton 2 8 Kg 2 Kg 6 Kg 2 + 6 Kg ABC 

≤ 7,5 ton           

          3 + 9 Kg ABC 

≥ 7,5 ton 2 12 Kg 2 Kg 6 Kg 2 + 12 Kg ABC 

          6 + 6 Kg ABC 
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