GP POEDER BLUSWAGEN
G50P

Poederbluswagen
Elke dag weer zorgen de betrouwbare en professionele G50P verrijdbare blustoestellen van Saval ervoor dat beginnende
branden geblust kunnen worden voordat ze onbeheersbaar worden. Mobiele blusapparatuur is onmisbaar als het gaat om
het beperken van risico's voor mensen, gebouwen en waardevolle objecten. Voor grotere brandrisico's worden vooral
verrijdbare blustoestellen ingezet.
De Saval G50P poederbluswagens zijn voorzien van een 2 kg CO2 activeringscilinder. Het CO2 drijfgas wordt bij activering
onderin het poeder ingeblazen, waardoor het bluspoeder goed losgemaakt wordt en gemakkelijk door de slang en het
bluspistool vloeit.
De G50P bluswagens hebben ook een soepele slang, die olie-, ozon-, en chemicaliënbestendig is. Aan het einde van de slang
bevindt zich de zelfsluitende knijphendel waarmee de poederstroom geregeld en gericht kan worden. De basis van de G50P
bluswagen wordt gevormd door de stalen poedertank met CE keur. Wielen en duwbeugel zijn zo geplaatst dat de wagen
gemakkelijk verreden kan worden, maar tijdens gebruik toch stabiel staat.
Eenvoudig te bedienen
Uitstekende prijs – kwaliteit verhouding
Ergonomisch gebouwd, dus makkelijk verrijdbaar
Onovertroffen bluskracht op A, B en C-branden (vaste stoffen, vloeistoffen en gassen)
Temperatuur grenzen van –30˚C / +60˚C
Conform de norm EN1866
Voorzien van CE-keur en Marine Equipment Directive
Ook voor de poederwagens zijn hoezen leverbaar die voor extra bescherming zorgen als de wagens buiten of in een extreem
corrosieve omgeving worden opgesteld.

SPECIFICATIES
Productgroep

Bluswagen

Productfamilie

Poederbluswagen

Materiaal

Staal

Kleur

Rood RAL 3000

Blusmiddel

ABC poeder

Temperatuursgebied

-30/60 °C

Afmetingen (h x b)

1070 x 450 mm

Diameter

550 mm

Inhoud (gewicht)

50 kg

Gevuld gewicht

85 kg

Proefdruk

30 bar

Werkdruk bij 20 °C

14 bar

Slanglengte

5m

Bereik

7m

Gebruikstijd

45 sec.

Artikelnummer

8911031

Blusvermogen Klasse A

Ja

Blusvermogen Klasse B

IIB

Blusvermogen Klasse C

Ja
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PICTOGRAM BRANDBLUSSER

ANTI-AANRIJDPALEN

VERRIJDBARE
BLUSTOESTELLEN
BESCHERMHOEZEN

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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