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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. 

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Akron 4802 Blue Line HD straalpijp
Robuuste, lichtgewicht straalpijp met een vast 
ingestelde capaciteit van 100 ltr/min. Ook leverbaar 
met een capaciteit van 50 of 150 ltr/min (bij bestelling 
op te geven). Inlaat 1” swivel. Voorzien van een 
pistoolgreep en heavy-duty kogelafsluiter met royale 
hendel. Geschikt voor gebruik met drukken tot 40 bar. 
Draaiende tandenkrans voor optimale verneveling (> 
105 gr.). Verhoogde nok voor indicatie van FO stand 
(medium spray).  

Kenmerken
• Weinig onderhoud 
• Patroon Identificatie
• Grotere duidelijk leesbare labels
• Eenvoudig te bedienen 
• Verhoogde nok
• Eenvoudig te onderhouden en repareren
• Voldoet aan de Europese norm
• Snel van patroon te veranderen
• 6 bar
• Compatibel met Akron 755 Quick Attack Foam Tube
• Nozzle wordt geleverd met Pistol Grip en draaiende 
 tandenkrans

Specificaties
Type:  vaste capaciteit
Capaciteit (LPM):  100 (50-150 op aanvraag)
Inlaat:  1” (25 mm) swivel
Lengte:  22,7 cm
Gewicht  1,5 kg
Garantie: 10 jaar
Materiaal:  Pyrolite
Artikelnummer: 21460699
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Accessoires

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