STRÅLRÖR
MULTIFIRE
PRODUKTBLAD

Multifire är ett robust strålrör av hög
kvalitet. Tandkransen är stötsäker och
försedd med fasta gummitänder som styr
vattendimma mot mitten av spridningsbilden.
Strålröret manövreras med ett enkelt
handgrepp. Man vrider munstyckshuvudet
från avstängt läge via sluten stråle till
vattendimma.
Multifire finns som rak modell eller som
modell med pistolgrepp.

Robust konstruktion

Tekniska data

Den enkla konstruktionen och materialvalen
garanterar mycket hög driftsäkerhet och lång
livslängd.

Flöde – rak stråle vid 6 bar

170 l/min

Kastlängd – rak stråle vid 6 bar

ca. 33 m

Den självcentrerande spridaren ger en absolut
centrisk stråle med bra sammanhållning och långa
kastlängder.

Kastlängd - dimma 60º vid 6 bar

ca. 19 m

Längd Rak modell exkl. koppling

250 mm

Längd Pistolgrepp exkl. koppling

210 mm

Multifire är försett med fasta gummitänder som styr
vattendimma mot mitten av spridningsbilden och
därigenom erhålls en fylld dimkon med en blandning
av små och stora vattendroppar. Det ger dimman
bra räckvidd och bra skydd för strålföraren samtidigt
som den kyler och släcker effektivt. Manövrering
sker genom att vrida munstyckshuvudet från
avstängt läge via sluten stråle till dimma.

Vikt Rak modell exkl. koppling

Flöde - dimma 60º vid 6 bar

230 l/min

1,35 kg

Vikt Pistolgrepp exkl. koppling
Anslutning

1,64 kg
1” utv.gga.

Artikelnummer Rak modell exkl.
koppling

24-3012-32

Artikelnummer Pistolgrepp exkl. koppling

24-3012-33

Material:
•

Kromad mässing

•

Rostfritt stål

•

EPDM/Silicon-gummi

Finns i flera varianter
Strålröret används på bl a på fartyg och inom tung
industri där höga krav ställs på tillförlitlighet och
funktion.
Multifire tillverkas även med pistolgrepp för att
underlätta handhavandet vid höga tryck och flöden.
Röret finns även med andra flöden. Begär ytterligare
information vid behov.

Strålrör Multifire
med pistolgrepp

Multifire är godkänt för användning på fartyg av
bl.a. Lloyd, Det Norske Veritas, Finnish Maritime
Adm. m fl.
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