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Mobiele Schuimblusser met CO2 drukfles 

Mobiele Schuimblusser “BGS 50W” 
Snelblussers op onderstel zijn vooral bestemd voor de beveiliging van grotere industriële risico’s zoals 
raffinaderijen, fabrieken, vlieghavens, opslagplaatsen allerhande. Robuuste en veelzijdige 
schuimbrandblusser die gemakkelijk door 1 persoon te bedienen is dankzij het handige tweewielkarretje. 

Geschikt voor de brandklassen A, B en E tot 1000 V op een minimum afstand van 1 m. 

Product- en prestatie-eigenschappen 
 Permanente zichtbaarheid op het vuur gedurende het doven 
 Geen heropflakkering waar het product is gebruikt 
 Duur van gebruik 2 tot 3 maal hoger dan een brandblusser met 

poeder 
 Voor brandklassen A en B 
 De mantel van de snelblusser van 50kg is gefosfateerd en 

nadien geplastificeerd met een U.V.-bestendig polyester poeder 
 Zeer gemakkelijk verplaatsbaar dankzij twee grote licht lopende 

wielen op gummibanden 
 De straalpijp met rechtstreekse uitlaat verzekert een makkelijke 

regeling van het debiet en straallengte. Effect van afkoeling 
 Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimum 

afstand van 1m 
 Zeer doeltreffend blusmiddel, Fortex (3+H2O) verhindert elke 

heropflakkering van de brand 
 Geen enkel risico tot milieuvervuiling 94% afbreekbaar 
 Niet giftig, niet irriterend en niet agressief 
 Drukhouder vervaardigd uit kwaliteitsstaal 
 Snel inzetbaar 
 Straalpijp met rechtstreekse uitlaat verzekert een makkelijke 

regeling van het debiet en de straallengte 
 7 bluseenheden = 1050 m² dekking 
 Slang is 5 m lang en heeft een binnendiameter van 19 mm en 

een buitendiameter van 29 mm 
 Europese norm EN 1966 
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Bedieningsinstructie  

 Slang A ontrollen 

 Veiligheid B verbreken en CO2 drukfles C openen 

 CO2 stroomt in het lichaam D en levert een zeer goede 
turbulentie 

 Het schuim gaat door de slang A in de straalpijp 
 Richten op de basis van de vlammen en debiet regelen met 

straalpijp 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS BGS 50W 

Type BGS 50W 

Code BGS S3000134 

Goedkeuringsnummer Benor: EN3B - ANPI: E/CE 

Brandklasse A, B en E tot 1000 V 

Rating 43A – IIB 

Type blusmiddel FORTEX (3+H2O) 

Hoeveelheid blusmiddel 50 L 

Drijfstof uitwendige drukfles 1kg CO2 

Werkdruk 15 bar 

Spuitduur 116 seconden 

Werplengte 5 m 

Temperatuurbereik 0°C – +60°C 

Gewicht 90 kg 

Hoogte 1000 mm 

Breedte 540 mm 

Diepte 500 mm 

Diameter 360 mm 

Bluseenheid 7 
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