VATTEN-/SKUMKANON
TWISTER
PRODUKTBLAD

Twister är en portabel vatten-/skumkanon
och finns både i oscillerande och icke
oscillerande utförande. Kanonen är
tillverkad av eloxerad aluminium med
vitala delar av rostfritt stål.
Rörkonstruktionen ger maximalt flöde med
minimal tryckförlust och turbulens. Den
kan även förses med dubbla inlopp genom
byxrör med klaff.
Twister är kompakt, har hög kapacitet och
låg vikt och kan användas med såväl sötsom saltvatten. Twister finns även i
utförande för fast montage.

Användningsområde

Tekniska data

En idealisk kanon för räddningstjänst, industrier,
raffinaderier, träindustri osv. De kompakta måtten
gör den lättplacerad på fordon. Oscilleringsfunktionen gör kanonen både effektiv och
personalbesparande, speciellt vid längre insatser.
Den unika konstruktionen gör kanonen mycket
driftsäker, även i kyla. Inloppet till oscilleringsventilen är försett med ett effektivt, självrensande
filter.

Flöde modell P/PO 1 inlopp

1500 liter/min

Flöde modell P/PO 2 inlopp

2500 liter/min

Flöde modell F 1 inlopp

4000 liter/min

Längd manuell/oscillerande

370 / 420 mm

Twister kombineras lämpligen med munstycke typ
Komposit vilket tillverkas i storlekarna 500, 1000,
1500, 2000 och 2500 liter/min eller med lämpligt
skumrör.

Bredd manuell/oscillerande

330 mm

Höjd manuell/oscillerande

330 mm

Enkel att använda
Koppla på slangen och dra den i en båge på ungefär
1,5 m i diameter runt kanonen, lägg slangen i
vaggan och fäst remmarna utan att spänna åt.
Trycksätt slangen försiktigt och spänn remmarna
över slangen.
Vid matning via två inlopp används den ena slangen
för att stabilisera kanonen. Den fyllda slangen
tillsammans med dubbarna i markstativet
stabiliserar kanonen.
Inställning av önskad höjd och slaglängd liksom
hastighet på oscilleringen kan enkelt göras under
drift.

Antal oscilleringar

25 st/min

Oscillering

max 60°

Elevation

+25° - +80°

Utlopp

2½” utv. gga

Vikt modell P / PO

6,7 / 10,6 kg

Modeller
Modell

Artikelnummer

Twister P, portabel
inlopp 1 x 2½” utv. gga

24-4071-00

Twister P/O, portabel/oscillerande
inlopp 1 x 2½” utv. gga

24-4071-05

Twister F, fast
inlopp 1 x 2½” inv. gga

24-4071-15

Byxgrenrör 2 ½” utv. gga
inlopp 2 x normalkoppling

24-2004-95

Munstycke komposit
Munstycke

Artikelnummer

500 liter/min

24-4072-05

1000 liter/min

24-4072-10

1500 liter/min

24-4072-15

2000 liter/min

24-4072-20

2500 liter/min

24-4072-25

Munstycke komposit
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