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KFT 40/120 är den mest kraftfulla enheten med vattendimma som släcksystem. Med ett fl öde av minst 40 l/min vat-
tendimma är KFT 40/120 ett bra val som släckenhet till fordon för snabba insatser. Med stor kraft och minimal åtgång 
av vatten är det ett utmärkt val till mindre men snabba fordon för första insats efter larm. Med en slanglängd på upp 
till 100 m blir systemet extremt eff ektivt i svåra trafi ksituationer eller andra tillfällen där det är svårt att komma intill 
incidenten. Flöde och varvtal är ställbart. Injektor för skum och kontrollpanel är standardutrustning på KFT 40/120.
Flöde 40 l/min.

Högtrycksenheten
- 18 HP Briggs & Stratton bensinmotor
- 12 Volt elsystem
- Elstart
- Startsnöre för manuell start
- Nedväxlad kraftöverföring
- Högtrycks kolvpump (140 bar, 40 l/min)
- Tryckregulator
- Standardkoppling för brandslang

Snabbinsattsdelen
- Slangvinda, manuell upprullning
- 60 meter fl amresistent högtrycksslang
- Bekämpningspistol FOGGUN 3 med:
        3 olika jetkonfi gurationer
        Snabbkoppling
        4/3-vägs högtryckskulventil
        12 dimmunstycken för personligt skydd
        Standard mittmunstycke
        Reglering av fl öde och tryck sker på strålröret
        Skuminjektering Kontrollpanel

Kontrollpanel
- Vred för tändning och startknapp
- Nödströmbrytare
- Tryckmätare
- Batteriindikator
- Kontroll för oljetryck
- Choke
- Timräknare
- Bensinmätare
- Ventil för vatten
- Ventil för skuminjektering

Chassie
- Pulverlackerad stålram

Tillbehör
- Vattentank, 200 liter. Plast
- Vattentank, 200 liter. Rostfritt
- Slangvinda 60 m elstyrd upprullning
- Slangvinda 100 m manuell upprullning
- Slangvinda 100 m elstyrd upprullning

- Motor B&S 18 hp 2cylinder 4-takt
- Pump 40 l/min, 120 bar, 6 kW
- Bränsle 95 oktan
- Bränsletank 8,5 liter
- Förbrukning ca 5,5 l/tim

- Arbetstemperatur Från 0 till +50 grader celsius
- FOGGUN 3/25 3 olika strålfl öden, justerbart fl öde
- Ramens dimension 980x600x645 mm (utan slangvinda och vattentank)
- Vikt ca 160 kg
- Ramens dimension 980x600x1100 mm (med 60 m slangvinda, utan vattentank)
- Vikt ca 220 kg
- Ramens dimension 980x1200x1100 mm (med 60 m och vattentank i plast)
- Vikt ca 245 kg
- Ramens dimension 1000x1290x1100 mm (med 100 m slangvinda och tank i rostfritt)
- Vikt ca 340 kg
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