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SMALLPACKTM HD brandslangset
Plat oprolbare HD brandslang NW20 voorzien van
RTC vh Oetiker SC-HBB koppelingset. Aanvalslang met 
een extreem laag gewicht t.b.v. lage en hoge druk 
blussing. Gemaakt van Nitril Butadieen Rubber (NBR): 
NBR is een synthetische rubbersoort met voor slangen 
zeer geschikte eigenschappen. NBR is vergeleken 
met natuurrubber veel sterker en minder flexibel. 
Daarnaast is het chemisch (veel) resistenter, met name 
tegen oplosmiddelen.

Slang/koppelingmontage d.m.v. hydraulisch oppersen 
met speciaal voor deze toepassing ontwikkelde 
persbekken.
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SMALLPACKTM HD brandslangset
Nederlands eerste alternatief voor de zware 
aanvalskorf! De SMALLPACKTM slang is onderdeel van 
het SMALLPACKTM systeem,  ontwikkeld en uitgebracht 
door Kenbri. Het SMALLPACKTM systeem bestaat uit een 
lichte schoudertas gevuld met 20 of 30 meter slang, een 
straalpijp en een speciale koppeling voor aansluiting 
op een (hoge druk) stijgleiding.

SMALLPACKTM HD brandslangset bestaat uit:
• Plat oprolbare HD brandslang NW 20 (3/4”)
 - Binnenwand: NBR, geel
 - Inlagen: Synthetische vezels 
 - Buitenwand: NBR, geel, vzv externe groeven voor  
    extra slijtweerstand
 - Wanddikte: 2 mm, externe groeven 1 mm
 - Werkdruk: 40 bar
 - Barstdruk: > 120 bar (bij 20°C)
 - Temperatuur (omgeving) -20° / 80° C, kortstondig 
   tot 150°C
 - Gewicht: 0,2 kg/mtr
 - Opdruk: SMLPCK 40/120 (*) *=productiecode

• RTC vh Oetiker brandweerkoppeling serie SC HBB,  
 20mm slangpilaar 3 klemposities
 - Aan- en afkoppelbaar tot 50 bar
 - Testdruk: 60 bar
 - Afdichting: TPU
 - Materiaal koppelinghuis: Messing vernikkeld
 - Materiaal vergrendelingsring: Messing vernikkeld
 - Materiaal aansluitstuk: Messing vernikkeld
 - Materiaal wals: Messing vernikkeld

• RTC vh Oetiker insteeknippel serie SC HB, 20mm   
 slangpilaar 3 klemposities
 - Materiaal: Staal, chemisch vernikkeld

• Oetiker spiraalgelaste MCR persring
 - Materiaal: RVS 1.4301

• Beschermkap, polyamide, oranje
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Accessoires

1. SMALLPACKTM 2-weg verloop - 22677302
De SMALLPACKTM verloopkoppeling wordt gebruikt 
voor aansluiting op een lage druk droge stijgleiding. 
De Storz nok 81 draaibare koppeling verloopt naar een 
rvs TST knikkoppeling (HB-serie). Verkrijgbaar met een 
enkele of dubbele TST knikkoppeling voor gelijktijdig 
gebruik van twee slangen. 

Specificaties
Materiaal TST koppeling:  RVS 316
Materiaal Storz koppeling:  Aluminium

2. SMALLPACKTM  tas universeel - 22677305
De universele SMALLPACKTM tas is  geschikt  voor het 
transporteren van 1 lengte  (20  óf  30  meter) SmallPack 
slang. De tas is gemakkelijk over de schouder te dragen 
en voorzien een voorvak, dat gebruikt kan worden 
voor diverse accessoires. Tevens is er aan de zijkant 
een speciaal plek voorzien voor het opbergen van de 
straalpijp van uw keuze. De tas is vervaardigd van een 
sterke en eenvoudig te reinigen kunststof vezel en is 
machinaal wasbaar.  
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    TECHNISCHE SPECIFICATIES
 Diameter Diameter Kleur Barstdruk Max. werkdruk Leverbare lengte 
 (inch) (mm)  (bar) (bar) (m) 
 1 25 geel 120 40  20 en 30 


