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Dokument Skapkapslad

Flik 3

Lastbilar, skogs- och anläggningsmaskiner skall vara försedda med
brandsläckare. Släckarna får sällan plats i hytten utan monteras på
fordonets utsida i en krävande miljö. Slag och stötar eller snö, is och
korrosionsangrepp kan göra släckaren obrukbar. På fordon eller på
andra platser utomhus bör därför släckaren monteras i ett skyddsskåp.
Med ett skåp minskar också risken för stöld och okynnesutlösningar.
Typ JBF - toppmatat plastskåp

Material Polyeten

Skåp JBF är ett toppmatat plastskåp avsett för
lastbilar och andra fordon. Skåpet är tillverkat i
slagtålig polyeten. Plasten är väder- och
temperaturbeständig och är mycket tålig mot
saltmättat vatten.

Avsett
för

6 kg

9-12 kg

Höjd

650 mm

750 mm

Bredd

260 mm

300 mm

Brandsläckaren skjuts ner i skåpet och fixeras av
en fjäder.

Djup

275 mm

300 mm

Max
mått

ø180 mm
h 600 mm

ø 200 mm
h 700 mm

Som tillbehör finns två stativsatser för montage
av skåpet under fordonets flak

Artikelnr 15-5150-04 15-5150-05

- för horisontellt montage
- för montage i 30 eller 60 graders vinkel

Typ JBW - vattentätt och slagtåligt

Material Polyeten

Typ JB är ett vattentätt och mycket slagtåligt skåp
avsätt för krävande miljö. Skåpet är tillverkad i
slagtålig polyeten och försett med gummipackning
mellan lock och låda.

Avsett
för

6-9 kg/lit

12 kg/lit

Höjd

700 mm

830 mm

Bredd

300 mm

310 mm

Djup

255 mm

265 mm

Skåpet är vändbart så att dörren kan öppnas åt
vänster eller höger. Släckaren spänns fast med ett
nylonband.
Skåpet är avsett för användning utomhus t.ex
på lastbilar, fartyg, hamnar och inom industrin.
Det kan också användas inomhus där risk för
slag och stötar förekommer t.ex i
gymnastiksalar och på lager.

Artikelnr 15-5150-02 15-5150-03
Som alternativ kan skåpet erhållas i
andra färgkombinationer. Skåpet kan
också levereras med larm samt låsbart
med nyckel bakom brytglas. Det är dock
beställningsvaror med viss leveranstid.

Typ SD - kraftigt skåp i 4 mm durkplåt Material Durkplåt 4 mm och
Skåp SD är marknadens kraftigaste skåp. Det är
avsett för skogsmaskiner, grävmaskiner eller andra
fordon i krävande miljö.
Underdelen är tillverkad i 1,5 mm stålplåt och
locket i 4 mm durkplåt. Skåpet är därmed så
kraftigt att det kan monteras utanpå maskinen
och användas som fotsteg.

stålplåt 1,5 mm
Avsett
för

6 kg

Höjd

610 mm

Bredd

230 mm

Djup

230 mm

Skåpet är avsett för liggande eller stående montage. Artikelnr 55-1702-09
Släckaren fästs i ordinarie fordonshållare i skåpet.
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Typ GF - glasfiberarmerat och tätt

Material Glasfiberarmerad plast

Typ GF är även det ett vattentätt och slagtåligt
skåp. Skåpet är tillverkad i glasfiberarmerad plast
med tätslutande lock. Locket spänns fast med två
kraftiga gummiband/huvlås. Släckaren monteras i
skåpet med ordinarie fordonshållare och skåpet
fästs upp med samma fästhål som hållaren.

Avsett
för

6 kg

Höjd

570 mm

Bredd

210 mm

Djup

205 mm

Skåpet är avsett för användning utomhus i första
hand på lastbilar och fartyg.

Artikelnr 15-5153-19

Typ SH - skyddshuv för tunga fordon Material Stålplåt 1 mm
Typ SH är en skyddshuv avsedd för anläggningsmaskiner och traktorer.

Avsett
för

6 kg

9-12 kg/lit

Släckaren monteras i ordinarie fordonshållare som
fästs i huvens stativ. Skyddshuven hakas på över
släckaren och låses med en låspinne (med
fjäderring). När maskinen lämnas kan låspinnen
ersättas med ett hänglås för att förhindra stöld.

Höjd

600 mm

670 mm

Bredd

215 mm

245 mm

Djup

215 mm

245 mm

Typ FSH – plastskåp med stålplatta

Material Överdel transparent plast
Bakplatta förzinkad
stålplåt

Skåp typ FSH är ett stabilt, slagtåligt och väderbeständigt plastskåp med bakplatta i förzinkad stål.
Huven spänns fast i bakstycket med ett spännband
i stål.
Skåpet är försett med transparent lock så att
släckare och instruktion alltid kan läsas. Släckaren
monteras i skåpet med ordinarie fordonshållare.

Artikelnr 15-5155-16

Avsett
för

6 kg

Höjd

630 mm

Bredd

310 mm

Djup

190 mm

15-5155-19

Artikelnr 15-5152-90
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