
Skydda dina medarbetare och dina tillgångar i områden som kan hotas av storskaliga 
bränder. ANSUL® RED LINE hjulburna brandsläckare gör det möjligt för en ensam 
operatör att bekämpa bränder vid källan och i de tuffaste av miljöer.

Snabb insats mot stora bränder 
RED LINE hjulburna brandsläckare med torra kemikalier är konstruerade 
för höga brandrisker. Dessa industriella, hjulburna brandsläckare har större 
släckmedelskapaciteter är handburns brandsläckare, men är ändå mycket mobila och 
och hanteras fullt ut av bara en person. 

Stora stålhjul gör det lätt för dig att transportera brandsläckare till brandkällan, med 
en enda ventil konstruerad för snabb och lätt aktivering. Hjulburna brandsläckare 
kan levereras med flera olika torra kemiska och torrpulversläckmedel för specifika 
brandklasser: Alla hjulburna brandsläckare är tillverkade med korrosionsresistent 
ytbehandling. De har funktioner som en snabböppnande ventil, munstycken med lång 
räckvidd och speciella hjul.

Två modeller som passar din applikation 
Hjulburna brandsläckare ger extrem brandsläckningskapacitet kopplad med 
rörelsefrihet och manöverbarhet. C-modellen har större hjul, en kvävecylinder och en 
släckmedelstank. Hjulens centrumlinje ligger nära tyngpunkten, vilket ger bra balans 
och enkel manövrering. RED LINE C-modellen av hjulburna brandsläckare är helt 
komplett med stora tankar som innehåller ett urval av släckmedel:  
FORAY Dry Chemical (klass ABC), Purple-K Dry Chemical (klass BC), PLUS-FIFTY C Dry 
Chemical (klass BC), MET-L-X (klass D), MET-L-KYL (antändlig i luft) och LITH-X (klass D).

D-modellen är en mer kompakt och ekonomisk brandsläckare 
med mindre hjul, en kvävecylinder och en lägre tank. Det ger 
sänkt transportvikt, manöverbarhet och lättare förvaring. RED 
LINE D-modellen av hjulburna brandsläckare är helt komplett 
med stora tankar som innehåller ett urval av torra kemiska 
släckmedel: FORAY, Purple-K och PLUS-FIFTY C. 

Både C- och D-modellerna av RED LINE hjulburna  
brandsläckare levereras i storlekarna 68 och 159 kg.  
(Verkliga kapaciteter beror på det valda släckmedlet.)

Kraftfullt och portabelt skydd

n  Mycket mobila, lätta att hantera

n   Kompletta, hanteras av en person

n   Enkel användning och enkelt 
underhåll

n  UL/ULC-godkända 

n  FM- och USCG-godkända

n  Många släckmedelstyper

n  Korrosionsresistent ytbehandling

n  6 års begränsad garanti

RED LINE hjulburna 
brandsläckare

Produktöversikt
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Brandbekämpning utan rengöring 
RED LINE hjulburna brandsläckare med koldioxid är konstruerade för att skydda 
områden där det kan förekomma bränder av klasserna B eller C. Koldioxid, ett icke 
korrosivt, icke ledande brandsläckmedel, lämnar inga rester efter sig efter en brand. 
Yttrerligare produktegenskaper är enkel hantering av en person, enkelt underhåll, en 
portabel och kompakt konstruktion och 406 mm halvpneumatiska gummihjul.

Den bästa lösningen för brandbekämpning  
Varumärket ANSUL har ett komplett program med brandskyddslösningar - från 
automatisk detektering och bekämpningssystem till ett komplett program med 
hjulförsedda och handburna brandsläckare med mera. Dessutom har vi vårt omfattande 
nätverk med auktoriserade ANSUL-återförsäljare som är professionellt utbildade och 
som hjälper våra kunder så gott som i hela världen.

En passion för skydd 
Dedikerad kundtjänst. Omfattande produktprogram. Teknisk spetskompetens. Beprövade 
varumärken som du kan lita på. TYCO brandbekämpningsprodukter har alla dessa 
kännetecken - samt en passion för skydd. Det är det som driver oss att skapa lösningar 
som hjälper till att skydda det som betyder mest - din värdefulla personal, din egendom 
och ditt företag.

ANväNDNINgsomRåDEN föR  
RED LINE hjuLbuRNA  
bRANDsLäcKARE 
Flygplatser

Dopp- och härdtankar

Bränslepåfyllningsstationer

Bränsledepåer 

Stora byggplatser

Lastkajer

Gruvutrustning

Offshoreplattformar

Oljepumpstationer

Sprutmålningsboxar

Tillverkningslinjer

Stål- och järnverk

Tillverkningsutrymmen


