
 

 

 

VEILIGHEID : 
 

• Duurzame metalen handgreep zonder verwondingsrisico; 

• Compact ontwerp; 

• Eenvoudig herkenbaar blusmiddel; 

• Behoort tot de best presterende brandblussers op de markt in 

zijn categorie. 

 

EXTRA DRUK  BIOLOGISCH  ASSORTIMENT 6-9  LITER : 
 

• Onmiddellijke identificatie van de doorboring door slagpin en niet-herplaatsbare borgpen; 

• Ergonomische pistoolgreep die 360° wendbaar is voor een betere brandaanval; 
• Eenvoudig na te vullen en te onderhouden dankzij een grote opening; 

• Corrosiebestendige aluminium bout en doorsteekankers (M10). 

   

MILIEU : 
 

• Niet-corrosief en niet-giftig additief - 100% plantaardig; 

• Natuurlijke bestanddelen die meer dan voldoen aan de REACH- reglementeringen; 

 

 

Het assortiment extradrukbrandblussers met ecologisch additief voldoet aan al uw eisen op het 
gebied van milieu en langetermijngebruik.  Deze  brandblussers  zijn  ideaal  dankzij  hun  
milieuvriendelijkheid,  prestatievermogen,  esthetiek.  Voor gebruik op klasse A-branden (hout, 
papier, enz.), klasse B-branden (benzine, stookolie, enz.) en klasse F-branden (olie, vet, enz.).  
Ontworpen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en onze ecovriendelijke 

handelwijze, en voldoet aan de behoeften van activiteiten in de industrie, dienstverlenings, 
huishoud en voedingsmiddelensector. 
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Referentie A018854 A018379 A018380 

Voorgemengd blusmiddel 2,817 l water + 0,183 kg BIOVERSAL®
 5,63 l water + 0,37 kg BIOVERSAL®

 8,35 l water + 0,65 kg BIOVERSAL®
 

Haarden 8A-89B-40F 21A-183B-75F 27A-233B-75F 

Bedrijfsklaar gewicht 5,325 kg 10,3 kg 14 kg 

Hoogte 440 mm 465 mm 560 mm 

Grootste breedte 180 mm 220 mm 230 mm 

Diameter 130 mm 160 mm 170 mm 

Drijfgas 15 bar (stikstof + 3 % helium) CO2-patroon 40 g 

Gebruikstemperatuur + 0° C + 60° C + 0° C + 60° C 

Werkingstijd 23,7 seconden 35,7 seconden 57,3 seconden 

Verpakking L x B x H 460 x 170 x 150 600 x 200 x 175 660 x 220 x 185 

Palletisering L x B x H 
(hoeveelheid per pallet) 

800 x 1200 x 1530 

(105 apparaten) 

800 x 1200 x 1575 

(64 apparaten) 

800 x 1200 x 1625 

(40 apparaten) 

Gewicht van de pallet 570 kg 700 ± 5 kg 584 ± 5 kg 
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