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Nederlandse straalpijp - de Akron ‘Blue Line’ 
Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Akron, 
in samenwerking met Kenbri, de Akron ‘Blue Line’ 
ontwikkeld. Deze straalpijpen zijn te herkennen aan 
de blauwe labels, blauwe hendels en handgrepen. De 
straalpijpen zijn volledig voorzien van Nederlandse 
teksten.

De straalpijpen in de Blue Line uitvoering voldoen 
volledig aan de EN-normering en zijn afgestemd op de 
Nederlandse inzettactieken voor zowel de offensieve 
tactiek als de defensieve tactiek. Daarnaast zijn de 
straalpijpen voorzien van een uniek serienummer, aan 
de hand waarvan de historie van de straalpijp gevolgd 
kan worden. Van productie tot onderhoud en reparatie. 

Akron 1704 Blue Line HD straalpijp
Akron Turbojet hogedruk straalpijp met een draaiende 
tandenkrans voor zeer fijne verneveling. Instelbare 
capaciteit van 50, 90 of 115 ltr/min. Lichtgewicht 
Pyrolite® constructie, voorzien van ergonomisch 
gevormde pistoolgreep en heavy-duty kogelafsluiter 
met royale hendel. Zowel geschikt voor lage- als 
hogedruk toepassing. . Aansluiting middels Storz nok 
81/52 of Oetiker insteeknippel voor HD. Hoge kwaliteit, 
gebonden straal voor krachtige penetratie. Beschikt 
over een stand voor “Flash Over”, nevel- en gebonden 
straal. Verhoogde nok voor indicatie van gebonden 
straal instelling. 

Kenmerken
• Patroon identificatie
• Grotere duidelijk leesbare labels
• Eenvoudig te bedienen 
• Verhoogde nok 
• Makkelijk te onderhouden en repareren
• Voldoet aan de Europese norm
• 6 bar
• Compatibel met Akron 755 Quick Attack Foam Tube
• SOLAS & MarEd goedgekeurd (op aanvraag 
 beschikbaar)

Specificaties
Type:  Instelbare capaciteit
Capaciteit (LPM):  50-90-115
Inlaat:  1” BSP swivel
Lengte:  21 cm
Gewicht  1,4 kg
Garantie: 10 jaar
Materiaal:  Pyrolite
Artikelnummer: 21460555
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Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.
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Accessoires

1. Akron 755 Quick Attack Foam Tube - 21460770
Schuimopzetstuk, ontworpen om snel op alle Akron 1” 
Turbojet en Assault nozzles te klemmen. 

Voorziet luchtbeademd schuim tot een 12:1 expantie 
ratio voor AFFF schuim.

Specificaties
Max. capaciteit: 115 lpm
Materiaal: Pyrolite
Gewicht: 0,95 kg

2. Oetiker insteeknippel - 23570024
Oetiker insteeknippel DN 11 met 3/4” BSP buitendraad.

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

4. 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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