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Akron Saberjet® Nozzles
De gepatenteerde Saberjet nozzle is een 
multifunctionele straalpijp met de penetratie van 
een gebonden waterstraal en de veiligheid van een 
mist waterscherm. De Single Shutoff Saberjet heeft 
een unieke drie standen hendel en afsluitbal om van 
gebonden waterstraal naar mistscherm of gesloten 
positie te schakelen. Met de Dual Shutoff Saberjet kunt 
u zowel een gebonden waterstraal als mistscherm op 
hetzelfde moment gebruiken. Deze nozzle is ideaal 
voor meerdere toepassingen.

• De ultieme CAFS nozzle
• Veelzijdige gebonden waterstraal of verstelbaar mist 
 patroon in één straalpijp
• Uitstekende prestatie bij een druk zo laag als 50 psi
• Single of dual shutoff modellen beschikbaar
• Eenvoudig te onderhouden en repareren
• Volgens NFPA 1964

Overige typen straalpijpen en debieten op aanvraag.

Brandweermateriaal4Straalpijpen4Lage druk straalpijpen

Akron Brass 1523
1 ½ Mid-Range Saberjet Nozzle

1964

Akron 1523 1 ½‘’ Mid-Range Saberjet Nozzle
Dual shutoff straalpijp met een combinatie van een 
gebonden straal en mistscherm, met de mogelijkheid 
om deze apart of tegelijkertijd te gebruiken. De 
gebonden straal heeft tips met verschillende maten die 
je ter plaatse kunt verwisselen zonder het mistscherm 
te onderbreken. De straalpijp heeft een draaiende 
tandenkrans, meerdere patronen, doorspoelen zonder 
af te sluiten, draai uitschakeling van de mist stroom en 
een full-time swivel inlaat. De baal uitschakeling van 
de gladde boring zal bij dubbele aandrijving tappen. 
De straalpijp is gemaakt van lichtgewicht Pyrolite en 
heeft een balafsluiter met debiet variëteit voor het 
mistscherm.

Kenmerken
• efficiënt bij een druk zo laag als 50 psi of tot 100 psi 
 voor een maximale flow.
• Compatibel met Quick-Attack Foam Tube Style 768
• Wordt geleverd met pistoolgreep
• Tip Opties: 3/4 “, 7/8”, 15/16 “, 1” (op aanvraag)
• Tip Opties: 19, 22, 24, of 25 mm (op aanvraag)

Specifications
Type:  Combinatie mist/gebonden straal
Mist capaciteit (GPM): 135 at 100 psi (7 bar)
Mist capaciteit (LPM): 510 at 100 psi (7 bar)
Inlaat (swivel):  1 ½’’ (38 mm)
Lengte:  27,9 cm
Gewicht:  2,8 kg 
Garantie: 10 years
Materiaal:  Pyrolite
Artikelnummer: 21461098


