PG POEDER BLUSWAGEN
PT50G-I

Poederbluswagen
De Saval PG poeder bluswagen is een uitmuntend blusapparaat dat ingezet kan worden bij vrijwel alle soorten grotere
brandrisico’s. De ongeëvenaarde bluskracht maakt de PG poeder bluswagen een zeer krachtig wapen tegen branden in vaste
stoffen, vloeistoffen en gassen. Deze blusser bevat een poedermengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat
waardoor het blusvermogen bij branden met vaste stoffen extra groot is. Ook op buitenlocaties is de PG mobiele
poederwagen een prima keuze met een vorstbestendigheid tot 20 graden onder het vriespunt.
De Saval PT50G poeder bluswagen is te verkrijgen in 2 configuraties: Type I met groot pistool (hoge opbrengst) & Type II met
standaard pistool (een lagere opbrengst, maar langere spuitduur).
Uitstekende kwaliteit en een lange levensduur.
Grote werpafstand en –hoogte.
Uitmuntende bluskracht op A, B en C branden (vaste stoffen, vloeistoffen en gassen).
Vorstbestendig tot –20°C.
Wanneer u een poederwagen inzet mag u volgens de NEN4001 een groot aantal draagbare blustoestellen vervangen.

SPECIFICATIES
Productgroep

Bluswagen

Productfamilie

Poederbluswagen

Materiaal

Staal

Kleur

Rood RAL 3000

Blusmiddel

PG poeder

Temperatuursgebied

-20/60 °C

Afmetingen (h x b)

1070 x 560 mm

Diameter

785 mm

Inhoud (gewicht)

50 kg

Gevuld gewicht

104 kg

Proefdruk

30 bar

Werkdruk bij 20 °C

15 bar

Slanglengte

10 m

Bereik

8m

Gebruikstijd

53 sec.

Artikelnummer

8911278

Blusvermogen Klasse A

Ja

Blusvermogen Klasse B

IIB
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MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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