
The Company

BMT is in 1993 gestart, als een nieuwe activiteit van de eigenaar van VTN, 
Veiligheidstechniek Nederland b.v.

Vanaf die start is BMT importeur van:

- Schmitz GmbH, de latere Gimaex-Schmitz Fire & Rescue GmbH 

- One Seven® of Germany GmbH

Het management van BMT heeft het bedrijf ontwikkelt tot een gespecialiseerde 
leverancier / producent van:

» Compacte bluseenheden, als SIV en RIV, TS-2, etc

» De hoog effectieve DLS One Seven® blustechniek

» Industriële bluseenheden

» Specialistische Haakarmunits, voor diverse taakstellingen 

» De deFcon actief foam ontsmettings systemen

Het management kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring ervaring in de 
ontwikkeling en de productie van kapitaalsgoederen in de Brandweer, Politie-
en Defensie sector 



Container-programma, sheet 1

Haakarmbak Types Concept 

1. HAB Ademlucht DIN 14505, Sandwichbouw

2. HAB Ontsmetting

DIN 14505, Sandwichbouw

3. HAB OGS DIN 14505, staalconstructie + 

aluminium plated

4. HAB Hulpverlening DIN 14505, staalconstructie + 

aluminium plated

5. HAB Bronbestrijding

DIN 14505, staalconstructie + 

aluminium plated

6. HAB SB DIN 14505, modulaire bouw

Ademlucht-Container Blus-Container SB-H GSH-Container Ademlucht -Container met zij-extentie



Kenmerkende eigenschappen BMT- HAB opbouwtechniek 

– Zeer solide hoofdconstructie

– Specifiek voor de Rescue sector ontworpen dragende constructies

(dus niet vanuit een standaard vrachtwagen-opbouw wereld)

– Hoofdconstructie vanuit de DIN 14505 norm én vanuit zeer grote 
praktijkervaring

– Torsie vaste hoofdconstructie van de opbouw

– De hoofdconstructies worden ook gebruikt door Gimaex Fire & Rescue 
GMBH, met wereldwijde toepassing

– Hoge mate van afstemming op de taakstelling van het product

– Voordeel : uiterst SOLIDE en lange levensduur voor de gebruiker 

Ontsmetting-Container water-deco Ontsmetting Container actief foam deco                Ademlucht-Container HV-Container 

Container-programma, sheet 2



Decontaminatie

Ontsmettingseenheden met de actief foam 

ontsmettingssystemen, via containers en 

voertuigen, geproduceerd door BMT 

Systeem G (“Gereedschap”) zoals:

- gas- en chemiepak

- technische en -medische apparatuur

- duik-equipment

- voertuigen en objecten

Systeem P (“Personen”) –

- persoonlijke ontsmetting, de 

menselijke huidontsmetting 

Via de effectieve Gimaex                        

deFcon-technologie 

Foto’s: BMT b.v.



deFcon systemen, deFcon G

• De deFcon 40T ontsmettingstechniek 
biedt belangrijke voordelen, onder meer:

• 1 uniforme methodiek voor zowel N, als B, 
als C ontsmettingen!

• Effectieve actief-foam ontsmetting met 
gebruik van slechts een minimum aan water

• Daarmee ook een geringe hoeveelheid af 
te voeren afvalstoffen 

• Hogere Arbo afstemming voor de helpers 
(geen borstel-en boen-werk benodigd)

• Geen kans op aerosolvorming tijdens de 
ontsmetting (is bij veel water wel een risico)

• Zeer gecontroleerde en overzichtelijke 
werkwijze 

• Als losse unit leverbaar

Foto’s: BMT b.v.



deFcon systemen, deFcon P ersonen

• De deFcon systemen zijn ook beschikbaar 
voor de Personen ontsmetting, gebruik 
makend van voor de huid verantwoorde 
middelen. Ook hierbij de belangrijke 
voordelen:

• Eén uniforme methodiek voor zowel N, als 
B, als C ontsmettingen!

• Effectieve actief-foam ontsmetting met 
gebruik van slechts een minimum aan water

• Daarmee ook een geringe hoeveelheid af te 
voeren afvalstoffen 

• Hogere Arbo afstemming voor de helpers 

• Geen kans op aerosolvorming tijdens de 
ontsmetting (is bij veel water wel een risico)

• Huidgeschikte ontsmettingsmiddelen, die in 
de medische wereld al in gebruik zijn 

• Zeer gecontroleerde en overzichtelijke 
werkwijze 

Foto’s: BMT b.v.



RIV (SIV) vehicles, various types

Vehicle Types Concept Roller Shutters

1. VW Amarok Super structure body 3 shutters

2. VW Transporter Van type standard VW doors

3. Mercedes Sprinter Van type 1 pcs at the Rear

4. Iveco Daily Van type 1 pcs at the Rear

5. Iveco Daily Chassis

3 shutters in super 

structure body



RIV (FSU) vehicles, applications for 2-crew types

– First intervention unit

– For small incidents, such as: 

» Automatic fire detection alarm

» Outside fire

» Vehicle fires

» First responder jobs

» House/office fire (with back up of a 4-P Fire Truck!)

– First commander on the spot 



One Seven® Componenten – overzicht C1-100 B



Uitleg systeemwerking

LD pomp minimaal 
8,5 bar druk

Menger

Keuzeventiel haspel 
of persuitlaat 

SchuimbaanCompressorVerschuimbaan 
Nat/ Droog



Beschikbare svm concentraten en het verbruik ervan

bij een haspelinzet

BRANDKLASSE A (vaste stoffen branden)
• Svm klasse A type, One Seven®, 0,3-0,35 % mengratio        Blusduur per can van 20 ltr :
• ca. 140 ltr/min maximaal 
• 140x0,3% = ca. 0,42 ltr/ min svm bij continue blussing         ca.  47 minuten continue blusduur, per 20 ltr

» ca. 170 minuten continue , via  de svm tank 75 ltr

BRANDKLASSE B (brandbare vloeistoffen incidenten, hydrocarbons), a-polaire groep
• svm Klasse B One Seven® AFFF gebruik, 0,5%
• ca. 140 ltr/min maximaal
• 140x0,5% = ca. 0,7 ltr/min ca. 28,5 minuten continue blusduur,  per 20 ltr

BRANDKLASSE B-AR, polaire brandbare stoffen (niet aanwezig op de TS-en Flevoland)
• svm Klasse B One Seven® AFFF-AR , 0,6% 
• ca. 140 ltr/min maximaal
• 140x0,6% = ca. 0,84 ltr/min  (ca. 23,8 min. blusduur !)

Eventueel alternatieve AFFF svm soort? Stel 3%
• 140x3% = ca.  4,2  ltr/min svm =  factor 6  hoger verbruik

Zeer gunstige Aplication Rates met One Seven® op brandbare vloeistoffen:

- Hydro carbons :   1,63 ltr/min / m2  (NFPA-11 Norm)

- Polaire stoffen :    2,3   ltr/min/ m2  (NFPA-11 Norm)

- Conventioneel schuimproduct overwegend 6,0 tot 8,0 ltr/min/ m2 !

Opmerking :
• de One Seven® svm soorten bieden een uitstekend blusproduct

en is zijn vanwege de lage bijmengpercentages economisch gunstig.  
daarnaast milieutechnisch aanzienlijk gunstiger dan vele conventionele schuimproducten



Applicaties DLS One Seven®

• Voertuig-brand     >  worplengte gebruiken!

• Altijd startend van afstand, ca. 15-16 meter

• Straalt de brand een ander object direct aan, zet dan eerst 
een laag schuim op het belendend object !

• Breng (van afstand) blusmiddel  bij het voertuig in en kom na 
ca. 5-10 seconden langzaam nader bij 

• Maak gebruik van de hoge mobiliteit, vanwege het lage 
gewicht van de aanvalslang 



Applicaties DLS One Seven®

• Defensieve buiten-inzet      >  worplengte gebruiken !

• Het beschermen met een isolerende foam laag, op 
belendende objecten

• Aangebracht foam beschermt tegen radiatie en tegen 
vliegvuur 

• Het One Seven® foam wordt altijd als standaard wet-foam
ingezet 

• Benut de statische “gestapelde” energie, voor extra 
worplengte gedurende de eerste 4 - 5 seconden na het 
openen. Telkens herhalen bij benodigde lange worp. 



Applicaties DLS One Seven®

• Offensieve buiten-inzet,  - brand begane grond -

• Van de begane grond en van buitenaf een inzet in een 
pand, ruimte op de begane grond 

Leeraspecten:

• Bij de start ruime afstand aanhouden

• Indien extra worplengte benodigd is, dan intermitterend 
per ca. 4 tot 5 seconden bij herhaling doorvoeren

• Van afstand starten hanteer de 90-90-180 werkwijze 
Plafond en wanden “schilderen”, de temperatuur binnen 
reduceren.



Applicaties DLS One Seven®

• Offensieve buiten-inzet,  - brand begane grond -

• Van de begane grond en van buitenaf een inzet in een 
pand, ruimte op de begane grond 

Werkwijze:

• Bij de start ruime afstand aanhouden

• Indien extra worplengte benodigd is, dan intermitterend 
per ca. 4 tot 5 seconden bij herhaling doorvoeren of 
continue bij hogere vuurbelasting

• In de begin fase het blusmiddel hoog inbrengen, dan 
bewegen van links, midden en van rechts blusmiddel 
inbrengen   > nog steeds van buitenaf 



Applicaties DLS One Seven®

• Offensieve buiten-inzet,  - brand op een etage -

• Vanaf de begane grond buiten, een inzet in een pand, 
brandruimte op de 1e etage aanpakken

• Voorwaarde (uitslaand) 

Leeraspecten:

• Benut de statische “gestapelde” energie, voor extra 
worplengte gedurende de eerste 4 - 5 seconden na het 
openen 



Object Applicaties DLS One Seven®

Geschikt voor de volgende objecten / incidenten:

 Buitenbrand, bijvoorbeeld ruigte, afval-materiaal

 Scooter / motorfiets-brand, vrijstaand 

 Containerbrand, rolcontainer of groter, vrijstaand 

 Autobrand, vrijstaand en in garage/ berging

 Autobrand, tegen gevel of garagewand

 Landbouw-of graaf-machines

 Vrachtverkeer, vrijstaand

 Plezier-en beroepsvaart

 Natuur < bermbrand, langs spoorbaan, e.a.

 Garage-brand 

 Woningbrand, klein

 Woningbrand, uitslaand > 2e straal 

 Bedrijfspand > meerdere stralen?

 Spanninghoudende machine > droog schuim tot 

100 kVolt

 Industriële machines 

 Recycle depots en recycle-machines (Een aparte 
presentatie is beschikbaar)

 Vloeistofbrand polair en a-polair, met de svm B soorten

 Gunstig lage application rates, conform NFPA-11 



One Seven® pomp-trailer en losse pomp

• One Seven® blussystemen zijn in vele variaties te 
leveren, als inbouwsysteem in voertuigen van klein 
tot groot kaliber. 

• Daarnaast zijn ook zelf supporting sets leverbaar. 

• Bijvoorbeeld voorzien van DLS One Seven® 
pompset, een watertank voor de eerste directe 
aanval, een first attack hose reel, enz. 

• Uitvoeringen :

- met eigen aandrijfmotor

- met drukluchtcilinders als voeding (klein vermogen)

One Seven® 

pumpunit on Trailer 



RIV-2 (FSU) Amarok DLS 800/1000

VW Amarok double cab, 4x4 Wheel drive

• Gearbox : Automatic 

• Engine power : 120-132 kW, 2,0 TDI

• GVW : 3.040 kg/ 3.400 kg

• Storage room : special super structure, 
with 3 roller shutters,           

bargrips, and central lock system

• High efficiënt CAF One Seven® 800/ 1000

• Watertank : ca. 300-350 liter 

• PTO : Hydro PTO

• Also : Water on the hosereel

• Manufacturer : BMT b.v. Netherlands



RIV-2(FSU) Sprinter 316 /416 /516 CDI DLS 800/1000

Mercedes Benz, Sprinter, 4x2 

• Gearbox : Automatic or Manual

• Engine power : 95kW or 120kW CDI

• GVW : 3.500 / 4.600 / 5.000 kg

• Weelbase : various

• Height : std roof or high roof 

• Storage room : Storage rooms behind the
sliding doors, Left + Right

• Storage back : roller shutter with large 
entrance

• High efficiënt CAF One Seven® 800/ 1000 
and also water to select on the hose-reel

• Watertank ca. 350-500* liter (* gvw 4-5 ton)

• Hydro PTO, by the truck engine driven

• Manufacturer : BMT b.v. Netherlands



Example of small Fire trucks with One Seven® 4-5 persons

Compact Fire Truck, type RIV-4 (5)

• Wide space crew-cabine with BA 
clamps

• Total Crew 4 or 5 persons

• NP centrifugal pump 500/8

• DLS OS1200E (C1-100)

• PTO driven pumpsystem

• One Seven® on the hosereel

• Water on the hosereel

• Back up outlet 7 bar water

• Watertank 750 – 800 liter

• Concept Iveco chassis 70C17 

• Made by BMT A demoTruck of this 

type is for sale.

Attractive pricing



One Seven® systems in Industrial area, sheet 1

One Seven® technology is more and more used
by Industrial Fire Brigades

• In Fire trucks of Gimaex make

• High effecitive with low Appl. Rates (NFPA 11)

• High output on smaller Trucks

• With hose reels application

• Smaller tanks are possible

• Hose application

• Monitor application

• Large throw distances

• Very effective on flammable liquids

• Electrical application up to 90 kV



One Seven® systems in Industrial area, sheet 2

liquid fire at FALCK RISC 120 m2 



One Seven® systems in Industrial area, sheet 3

Industrial Pumper with One Seven® + boommonitor 



One Seven® systems in Industrial area, sheet 3 

One Seven® technology is more and more 
used for Stationairy systems

• For limited riscs, 1 hose reel 

• For higher riscs/ applications

• With open and dry piping (no frost risc)

• With specific nozzles and monitors

• Easy to transport in the piping-system

• Less water-damage after a run

• With hose reels application

• Smaller tanks are needed

• Hose application

• Monitor and rotor application

• Large throw distances

• Very effective on flammable liquids

• Very effective on oil-burns

• Electrical application up to 90 kVolt



One Seven® systems in Industrial area, sheet 4 

One Seven® technology is more and more used for
Stationairy systems

• Basic set : WXS > 1 aanvalhaspel

• SES Stored Energy units

• - SES unit, voor 1 haspel 

• - SES, voor een aantal blusnozzles

• - SES, voor specifieke object bescherming

• Vol stationaire blussystemen, in vele capaciteiten

• Brandklasse A en klasse B geschikt, tevens voor 
kunststoffen en metaalbranden

• Groot blussend vermogen met aanzienlijk geringere 
hoeveelheid water 

• Voordeel : aanzienlijk minder water-damage and
pollution na een blusinzet)

• Zeer lichte aanvalslang, hoge mobiliteit (bij haspelinzet)



Contactgegevens 

Dank voor uw aandacht.

Informatie:

BMT Brandweer & Milieutechniek b.v.

IJzerweg 67

5342 LX Oss

Tel. 0412-695550

Websites: 

www.bmt-oss.nl ,www.onesevenacademy.com

info@bmt-oss.nl

Product management:

Jan Lont, mobiel : 06-51576298 

http://www.bmt-oss.nl/
http://www.onesevenacademy.com/
mailto:info@bmt-oss.nl

