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Kenmerken
• EN 15182-2 Type 3 and Din 14367 goedgekeurd
• Makkelijk te bedienen; met een kwartslag van
 rechte stroom naar mist
• Met één klik naar flash-over patroonpositie
• Verhoogde nok voor flashover mist patroon
• Knop voor maximale flow op de selectiering
• RVS draaiende tanden krans
• Verbeterde handgreep met 2 versterkte metalen
 stukken voor meer duurzaamheid
• Heavy-duty verchroomde balafsluiter bal garandeert
 soepele actie en langdurige levensduur
• Ergonomische pistoolgreep voor comfort
• Weinig onderhoud

Specificaties
Type:  Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):  50-100-150-230
Druk: 6 bar
Inlaat:  1” BSP F
Lengte:  19 cm
Gewicht  1,2 kg
Artikelnummer: 17070352

Protek 2360-EN Select Flow hoge druk nozzle met 
flash-over stand
Uitzonderlijk lichte  en compacte Fire Fighting 
nozzle. Combinatie patroon nozzle met meerdere 
straalinstellingen voor de flow control. Produceert 
rechte straal voor maximaal bereik en een geweldig 
breed mistpatroon voor een optimale bescherming van 
de brandweerman.

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.
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Accessoires

1. Oetiker insteeknippel - 23575003
RVS Oetiker insteeknippel, serie HB, 1” buitendraad 
t.b.v. knikkoppeling.

2. SMALLPACKTM tas universeel- 22677305
De universele SMALLPACKTM tas is geschikt voor 
het transporteren van 1 lengte, 20 óf 30 meter, 
HD persslang met Oetiker knikkoppelingen. Deze 
universele tas is gemakkelijk over de schouder te 
dragen en voorzien een voorvak, dat gebruikt kan 
worden voor diverse accessoires zoals; een (draaibaar) 
verloop, koppelingsleutel, slangophouder etc. Door 
zijn veelzijdigheid is deze tas geschikt voor zowel 
bovenafsluiter- als trigger shut-off straalpijpen.
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