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KFT 25/120 är framtagen för att användas av proff essionella brandbekämpare samtidigt som den är en eff ektiv enhet 
för brandbekämpning inom t.ex. industrin. Konstruerad som en komplett enhet för kort insatstid med toppmonterad 
vattentank och som tillval skuminjektering. Systemet är ett eff ektivt komplement till redan befi ntliga portabla mo-
torpumpar. Enheten är avpassat för att kunna eftermonteras i brandbilar som inte har egen vattentank, saknar snabbt 
insatssystem och med begränsat utrymme. All manövrering sker från en sida på enheten. Elstart, manöverpanel, vinda 
med 60 m slang, allt är integrerat i ramen. KFT 25/120 är godkänd som brandbekämpningssystem enligt europastan-
dard av Tysk provningsanstalt.

Högtrycksenheten
- 18 HP Briggs & Stratton bensinmotor
- 12 Volt elsystem
- Elstart
- Startsnöre för manuell start
- Nedväxlad kraftöverföring
- 3-stegs högtrycks kolvpump
- Tryckregulator
- Standardkoppling för brandslang

Snabbinsattsdelen
- Slangvinda, manuell upprullning
- 60 meter fl amresistent högtrycksslang
- Bekämpningspistol FOGGUN 5 med:
        5 olika jetkonfi gurationer
        Snabbkoppling
        Högtrycks kulventil
        12 dimmunstycken för personligt skydd
        Standard mittmunstycke 

Kontrollpanel
- Vred för tändning och startknapp
- Nödströmbrytare
- Tryckmätare
- Batteriindikator
- Kontroll för oljetryck
- Choke
- Timräknare

Chassie
- Ram i rostfritt stål
- Bärhandtag
- Väska med verktyg

Tillbehör
- Vattentank, 100 liter. Toppmonterad
- Nivåindikator, påfyllning via koppling
- Hjul, två fasta, två svängbara med broms
- Injektorsystem för skum

- Ramens dimension 1052 x 608 x 560 mm

- Vikt ca 150 kg
- Motor B&S 18 hp 2cylinder 4-takt
- Pump 25 l/min, 120 bar, 6 kW
- Bränsle 95 oktan
- Bränsletank 5,5 liter
- Förbrukning ca 3,5 l/tim

- Arbetstemperatur Från 0 till +50 grader celsius
- FOGGUN 5/25 5 olika strålfl öden, 7 - 25 l/min
- FOGGUN 3/25 3 olika strålfl öden, justerbart fl öde
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