
De haspelwagens van Saval zijn speciaal ontwikkeld voor het beveiligen van grote oppervlakten. Hierbij moet je denken aan

beursgebouwen, productieruimten, distributiecentra, winkelcentra en parkeergarages. De speciale constructie zorgt er voor

dat de wagen snel inzetbaar, zeer doeltreffend en uiterst wendbaar is.

Ergonomisch gebouwd

De speciale constructie zorgt er voor dat het zwaartepunt van de haspelwagen precies boven de wielen ligt, waardoor de

wagen gemakkelijk te manoeuvreren is. Dankzij de grote wielenkunnen obstakels zoals kabels eenvoudig genomen worden.

Ruimtelijk voordelig

Door de compacte vormgeving kan de wagen goed gestationeerd worden op tactische punten. De wagen rust op 3 plaatsen.

Dit geeft een goede stabiliteit wat de veiligheid ten goede komt. Met een lengte van 792 mm behoort deze wagen tot de

kleinsten in z’n soort.

Volgens EN671-1 en KIWA

De beide haspels op deze wagen zijn ontwikkeld volgens de EN 671-1 en de KIWA richtlijnen. Zelfs bij een lage waterdruk

heeft u een hoge opbrengst, wat een relatief goed bereik geeft.

Duurzame materialen

De Saval haspeltrommels bestaan uit een sterke kern en stalen bladen, voorzien van RAL3000 coating aan voor- en

achterzijde. De trommel wordt voorzien van een hoogwaardige vormvaste slang (3/4" of 1" doorsnede en 20, 25 of 30 meter

lengte) volgens NEN-EN694 en een valbestendige straalpijp met ingebouwde draaiafsluiter met de standen dicht-sproeistraal-

volle straal en een doorlaat van 7 respectievelijk 10 mm.

Een van de kleinste in zijn soort.

Ergonomisch ontworpen, dus makkelijk verrijdbaar.

Duurzame materialen.

SPECIFICATIES
ProductgroepProductgroep Bluswagen

ProductfamilieProductfamilie Haspelwagen

MateriaalMateriaal Staal

KleurKleur Rood RAL 3000

BlusmiddelBlusmiddel Water

TemperatuursgebiedTemperatuursgebied 0/60 °C

Afmetingen (h x b)Afmetingen (h x b) 1059 x 540 mm

DiameterDiameter 881 mm

ProefdrukProefdruk 12 bar

Werkdruk bij 20 °CWerkdruk bij 20 °C 8 bar

SlanglengteSlanglengte 70 m

BereikBereik 0 m

GebruikstijdGebruikstijd 0 sec.

ArtikelnummerArtikelnummer 8991100

Blusvermogen Klasse ABlusvermogen Klasse A Ja
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GERELATEERDE PRODUCTEN

PICTOGRAM
BRANDSLANGHASPEL

 

ANTI-AANRIJDPALEN

 

VERRIJDBARE
BLUSTOESTELLEN
BESCHERMHOEZEN

 

PICTOGRAM
LEGIONELLAPREVENTIE

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 Saval oplossing bij

jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met de specialisten van Saval: We know.
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