KÄRRA FÖR BRANDSLÄCKARE
PRODUKTBLAD

En utmärkt kärra för heta arbeten och
andra tillfälliga arbetsplatser. Försedd
med två brandsläckare, brandfilt och
handskar ger kärran ett rejält
brandskydd som snabbt kan komma på
plats vid ett brandtillbud.
Kärran är kompakt och smidig och den
robusta konstruktionen gör att den tål
den tuffa miljön som förekommer på
byggarbetsplatser eller inom tung
industri.
Kärran förekommer i två modeller med
fast eller fällbart handtag.
Robust konstruktion
Kärran är tillverkad i rödlackerad stålrör och stålplåt.
Plåten är håltagen för att minska vikten. Den är försedd
med kraftiga gummihjul som gör det lätt att transportera
kärran på ojämna underlag.
Kärran finns i två varianter:
 Fast handtag
 Fällbart handtag. Handtaget kan skjutas in i stativet.
Kärran blir då kompakt och lämplig för transport i t.ex
servicebil.
Krok för bygghiss finns. Spännband för fastspänning av
släckare medföljer. Som alternativ levereras kärran med
eller utan handske och brandfilt.

Tekniska data
Modell

Fast handtag
(A)

Fällbart
handtag (G)

Höjd

92 cm

67/105 cm

Bredd

36 cm

44 cm

Största djup

56 cm

30 cm

ø 255 mm

ø 160 mm

14 kg

9,5 kg

Brandfilt - mått

120x120 cm

120x120 cm

Artikelnummer
kärra exkl handske & filt
kärra inkl. handske & filt
kärra kompl. inkl släckare

19-1015-10
19-1015-15

19-1015-30
19-1015-35
19-1015-36

Diameter på hjul

Brandsläckarkärra bxp.doc

Vikt exkl. brandsläckare

Enkel att använda
Kärran är avsedd för heta arbeten och andra tillfälliga
arbetsplatser. Den kan också användas på en industri
där man har ett behov av att snabbt och enkelt få ett
rejält förstahandsbrandskydd vid ett brandtillbud.
Kärran förses med två brandsläckare
samt brandfilt och brandskyddshandskar. För heta arbeten
används normalt två 6 kg
pulversläckare.
På den större kärran utan fällbart
handtag kan även 9 eller 12 kg
pulversläckare samt 9 liters
skumsläckare monteras

Kärran med fällbart handtag är försedd med
fordonshållare som passar Dafo/Gloria och Primex
brandsläckare med diameter ø 150 mm.
Komplett kärra levereras med 2 st brandsläckare Primex
PD 6 G godkänd för heta arbeten.

Brandexperten Sverige AB | Tel 020-29 90 00 | www.brandexperten.se

Heltäckande på säkerhet

