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Schuimblusser “STAR-IMPREX” met drukpatroon 

Schuimblusser “BGS SE+ 6 STAR” 
“Star-Line” met halfautomatische werking: Vrijgeven – Optillen – Klaar! 
Een trendsettende consistente halfautomatische werking met een in huis ontwikkeld ontwerp. Uiterst 
krachtig en toepasbaar voor meerdere doeleinden en toepassingsgebieden. Weinig tot geen collaterale 
schade bij het blussen of heropflakkering van het vuur door impregnerende eigenschappen van het schuim. 

Product- en prestatie-eigenschappen 
 Schuimblussers met hoge kwaliteit, duurzame binnenbekleding tegen corrosie, vrij van zware metalen 
 Geïmpregneerd blusmiddel zonder milieubelastende 

stoffen PFOS. Kant-en-klaar product met groene 

kleurcodering voor gekeurd BIO blusschuim 
 Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring met 

schuimbuisadapter verzekert stabiliteit en bescherming 
tegen schade en corrosie 

 Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt 
van synthetisch rubber 

 Roterend spuitpistool met blusslang voor gerichte, 
geregelde en milieuvriendelijke uitvoer van blusmiddel 

 Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimum 
afstand van 1m 

 1 bluseenheid 
 Grote, gebruiksvriendelijke vulopening 
 Krachtig, hoge treksterkte, robuust, hoge chemische 

bestendigheid, vocht bestendig, corrosie vrij, hitte 
bestendig, UV bestendig 

 Alle ventiel onderdelen met gestandaardiseerde 
schroefkoppeling 

 Intern CO2 gaspatroon met PE-bekleding en M18 
schroefdraad 

 Uniforme, zwarte geanodiseerde metalen wartelmoer 
 Brandblusserhouder gemaakt van kwaliteitsstaal met 2 ophangclips, uitwendig bedekt met robuuste 

polyesterhars poederbedekking (vrij van zware metalen) voor een lange levensduur 
 Drie gelaste bouten aan de onderkant van de houder zorgen voor een uitstekende bevestiging van de 

voetring en bescherming tegen omvallen of verdraaien 
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Bedieningsinstructie  

 Gele borgpen A uittrekken 

 Door de handgreep B op te tillen, activeert de percuteerpin C 
automatisch het drukpatroon D 

 CO2gas cartridge D 
 CO2 stroomt abrupt in de behuizing 

 Het gemixte schuim wordt via stijgpijp E naar de slangmontage 

F gestuwd 

 Het roterende en het onder druk gebrachte spuitpistool G zorgt 
voor een doelgerichte en geregelde brandbestrijding 

 Blusser naar vlammenbasis richten en knijpkraan G indrukken 

 Bij het loslaten van hendel G wordt de blussing onderbroken 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS “BGS SE+ 6 STAR” 

Type BGS SE+ 6 STAR 

Code BGS G8037811869 

Brandklasse A, B en E tot 1000 V 

Rating 34A – 183B 

Type blusmiddel Impregnerend schuim  

Hoeveelheid blusmiddel 6 L 

Drijfstof CO2 

Werkdruk 10-12 bar 

Spuitduur 26 seconden 

Werplengte 5 m 

Temperatuurbereik 0°C – +60°C 

Gewicht 10,1 kg 

Hoogte 540 mm 

Breedte 280 mm 

Diepte 165 mm 

Diameter 150 mm 

Bluseenheid 1 
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