VARIO CARBON
ULTRALEKKI SPRZĘT DO WALKI Z OGNIEM
Nowe ultralekkie gaśnice, wyposażone w zbiorniki ciśnieniowe CFRP, otwierają się
na nowe obszary działania i możliwości. Dzięki zwiększonemu zasięgowi > 20 m
użytkownicy mogą walczyć z pożarami z idealną dokładnością,
ale z bezpieczniejszej odległości. Wytwarzanie piany można przełączać na pianę
ciężką lub o klejącej konsystencji CAFS. Pozwala to, na adaptację do każdej
sytuacji pożarowej w ciągu kilku sekund, zapewniając
bezprecedensowe bezpieczeństwo i elastyczność.
● waga gotowego do pracy
poniżej 20 kg
● wykonane z włókna węglowego
● więcej taktycznych możliwości
● pojemność butli 9l i 13l

● bardzo poręczny
● zasięg strumienia 21 metrów
● stałe ciśnienie robocze
● 3 w1 sprawdzone funkcje HNE:
HiPRESS, HiCAFS i Spray

MADE IN GERMANY

www.hne.ag

VARIO CARBON
Dane Techniczne

odpowiedni
do:

+

Opis:

jeśli
wyposażony
w pistolet
obrotowy

Wysoce kompaktowa i zoptymalizowana pod względem wagi gaśnica do profesjonalnego użytku.
Dostępna jako wersja stojąca lub z noszakiem. Składany uchwyt, butla CFRP o pojemności
2l/300 bar, reduktor ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa i manometrem.
Pistolet Jet z regulowaną mieszaniną powietrza, zabezpieczeniem spustu, zmiennym
uruchamianiem i wężem o długości 1,5 m.
dane techniczne

VARIO 9 Carbon

pojemność zbiornika 9 litrów

VARIO 13 Carbon
13 litrów

powietrze ,

powietrze,

300 bar/2.0 l

300 bar/2.0 l

ciśnienie robocze

38 bar, stałe

38 bar, stałe

zasięg (woda)

do 21 m

do 21 m

czas pracy PRESS

ok. 18 sekund

ok. 26 sekund

czas pracy CAFS

ok. 30 sekund

ok. 40 sekund

przepływ PRESS

ok. 0,5 l / sek.

ok. 0,5 l / sek.

przepływ CAFS

ok. 0,3 l / sek.

ok. 0,3 l / sek.

typ strumienia

zwarty lub natryskowy

zwarty lub natryskowy

zakres temp.*

-25 do 60° C

-25 do 60° C

min. odległość od
źródła elektrycznego

min. 2 m/
max. 1000V

min. 2 m/
max. 1000V

waga (pusty)

ok. 9,5 kg

ok. 10,5 kg

waga (napełniony)

ok. 19.8 kg

ok. 24 kg

wysokość

670 mm

670 mm

średnica zbiornika

180 mm

210 mm

rodzaj zbiornika

CFRP

CFRP

gaz wyrzucający

*ze środkiem pianotwórczym odpornym na mróz

Zdjęcie: VARIO 9 w pełni wyposażony w:
► Pistolet obrotowy z rurą natryskową
► Dodatkowy uchwyt butli
► Regulowany noszak

VARIO 13 podobny !

Akcesoria:

Noszak:
z regulowanymi
paskami i
klamrami do
szybkiego
uwalniania.
Waga ok. 1.4 kg

Pistolet obrotowy:
z dodatkowym trybem natrysku
dla dużej powierzchni. Idealny do
walki z małymi pożarami,
zapobiegania ponownemu
zapłonowi, tleniu się lub dymowi.

Dodatkowy uchwyt butli:
Do butli powietrznych do 2 litrów

