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FRITZ EMDE – SZERVÍZ KEZDŐCSOMAG

Minden kezdet nehéz, de a FRITZ EMDE – szerviz kezdőcsomaggal nem. 

A tűzoltók szakmai karbantartása és tesztelése a megfelelö FRITZ EMDE-portöltő berendezésekkel 
lehetővé teszi: 
» a teljesen pormentes kiürítést és feltöltést folyamatos eljárással, 
» a tartály és a szűrőegység automatikus tisztítását, 
» kivehető, átlósan szerelt szitaval felszerelt, amely csomósodott port és idegen anyagokat felvesz, 
» magas szívásteljesítmény, 
» előnye: nagyminőségű, karbantartás mentes és öntisztító szűrőegység

VAGY VÁLASSZON egy töltő berendezést mellyel a kívánt 
munkamagasság beállítható. (szervíz járművekbe szintén 
beépíthető)

Mobil portöltő berendezés 
PFF-FLIPP-AIR-MATIC
(szám 101 100) mozdítható 
portároló tartállyal (tartalma 50 
kg) és töltőadapterrel (modell 
P50-250N) minden nagyságú 
és típusú poroltók ürítésére, 
szűrésére és töltésére. 

Tartó járműben (szám 100 120)
Eredményes és kézhezálló munka-
folyamatot bisztosítanak a különböző 
felszerelések járművekben.

A kihúzható és 90°-ba állítható tartó 
használható:  
» PFF-FLIPP-AIR-MATIC-hez 
» PFF-II/E-hez

PFF-FLIPP-EK-N (szám 103 000)
» Motor 1,5 kW
» Zwischenlagerung von 30 kg 
 Feuerlöschpulver
» Saugleistung 25 kg/min

P50-250 N töltő adapter (szám 100 210)
P50 kg – P250 kg-os gépekhez alkalmas. 
Tartalmaz adaptert, porszívó slagot (2,5 m 
hosszú) és egy porszívó csövet (1,2 m hosszú).

Szorító bilincs, modell M (szám 100 410)
Manuális, kézzel működik külön szerelve a 
munkapadra.

Ellenőrző lámpa (szám 100 140)
Minden típusú tűzoltó készülékek 
belső ellenőrzésére használható.

Padlómérleg modell 
BW150 20XL (szám 100 520)
Digitális padlómérleg palack-
tartóval, automatikus kikapcsoló 
nélkül.

Univerzális kulcs (szám 100 130)
Minden típusú tűzoltó készülékek 
nyitására használható.

Nitrogén töltő adapter N2-QUICK (szám 300 150)
Állandó nyomás alatt álló palackok gyors töltésére 
használható. Az univerzális gumi töltő adapter min-
denféle nagyságú és típusú szelephez alkalmazható.



FRITZ EMDE – SZERVÍZ KEZDŐCSOMAG

Rendelje meg még ma az ön személyes SZERVÍZ KEZDŐCSOMAGÁT.
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