HÅLLARE OCH STATIV
FÖR BRANDSLÄCKARE
PRODUKTBLAD

Brandsläckare skall placeras lättillgängligt så att de alltid finns nära
till hands vid ett brandtillbud. De ska ha en fast plats på vägg, golv
eller i ett fordon.
Det finns olika modeller och utföranden av hållare och stativ till
brandsläckare.
Brandsläckare levereras som standard med vägghängare. 1 och 2
kg släckare levereras med fordonshållare. För övriga släckare
måste fordonshållare beställas separat.

Fordonshållare, röd med 2 band
Fordonshållaren används för att på ett säkert
sätt hålla brandsläckaren på plats i t ex en
lastbil, bil eller båt.
Hållarens bakstycke är tillverkat i metall och
är lackerad i rött. Den är försedd med 2 st
robusta textilband som spänns runt släckaren.
Hållaren passar olika typer av släckare med
en diameter på max 160 mm.
Se närmare specifikation i tabellen bredvid.

Artikelnr

Passar till

15-5104-20

Pulver PD 4

15-5105-20

Pulver PD/PDE/PDM 6

15-5105-22

Pulver Pi 6

15-5105-55

Pulver PK 6 H, PY 6 AC

15-5106-40

Pulver PD 9

15-5106-20

Pulver PD 12 / Skum SU 9

15-5106-30

Skum SDE 6, SU 6

15-5106-35

Skum SDE 9

15-5110-22

Kolsyra KS 5

Artikelnr

Passar till

15-5105-30

Pulver PD/PDE/PDM 6

15-5103-53

Pulver PK 6 B/S

Artikelnr

Passar till

15-5105-26

Pulver PD 4, PD 6

15-5106-26

Skum S 9 / Pulver PD 12

15-5110-26

Kolsyra KS 5, KC 5

Artikelnr

Passar till

55-0692-50

Släckare 4-12 kg/lit

Fordonshållare, svart med 2 band
Fordonshållaren används för att på ett säkert
sätt hålla brandsläckaren på plats i t ex en
lastbil, bil eller båt.
Hållarens bakstycke är tillverkat i metall och
är lackerad i svart. Den är försedd med 2 st
robusta textilband som spänns runt släckaren.
Hållaren passar olika typer av släckare med
en diameter på max 160 mm.

Spännbandshållare
Spännbandshållaren är en mindre variant av
hållare där brandsläckaren hålls fast av ett
robust textilband som spänns runt släckaren.
Bakstycket är rödlackerad metall.
Spännbanden beställs separat och finns i olika
storlekar.

Universalhållare
Universalhållaren är ställbar med justerbart spännband och kan användas för
brandsläckare i storlekarna 4 – 12 kg/lit
eller ø140 mm - ø190 mm.
Tillverkad i vitförzinkad metall.
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Fordonshållare för 5 kg CO 2 släckare
Hållaren är avsedd för kolsyresläckare och finns med eller utan
fäste för snörör.

Artikelnr

Fäste för snörör

Passar till

15-5110-02

Utan fäste

Kolsyra 5 kg,
max ø 160 mm

Bakstycket är tillverkat i svartlackerad metall.

15-5110-20

Med fäste

Kolsyra 5 kg,
max ø 160 mm

15-5110-30

Med fäste

Kolsyra 5 kg,
max ø 134 mm

Ett robust spännband håller
släckaren på plats.

Hållare för 1-2 kg släckare
För 1-2 kg släckare finns hållare i
plast eller i förzinkat rundjärn, s k
trådhållare.
Hållarna levereras utan band, det
beställs separat. Band finns i plast,
metall eller textil.

Artikelnr

Material

Passar till

15-5102-20

Metall

Pulver PD 2 G, P 2 G

15-0282-20

Plast

Pulver F 1 GM

15-0282-30

Plast

Pulver F 2 GM

Pulversläckare 1-2 kg levereras med
en fordonshållare som standard.

Golvstativ med snygg design
Golvstativet är praktiskt att använda när inga
väggar finns i närheten eller när väggarna inte
får användas för att fästa saker på.
Stativet kan även skruvas i golvet.
Stativet är tillverkat i metall och sockeln är
gjord av plast.

Material

Stativ i stål, sockel i plast

Avsett för

Samtliga släckartyper

Höjd

420 mm

Diameter

320 mm

Artikelnr

15-5149-00
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