FOX S m/automatisk trykkreg. Kan fylles under drift!
Produktnummer: ROPC114-PP11
Den nye FOX S - pålitelig teknologi uten kompromiss!
Den helt nyutviklede lillebroren til 4-generasjon Rosenbauer
FOX bærbare pumpen setter en ny standard i sin klasse innen ytelse, vekt og enkel bruk. Nytt LED lyskonsept!
Sterk:
Ytelse i henhold til PFPN 10-1000
1,050 l/min ved 10 bar
1,200 l/min ved 8 bar
2,000 l/min ved 2 bar
2,050 l/min med fritt utløp
Testet i henhold til EN 14466
Smal: Kun 636mm
(L x B x H): 926 x 636 x 845 mm
Super lett:
Vekt kun 150kg klar til innsats
Smart:
Kontrollpanel med display i henhold til LCS 2.0
Fullstendig automatisk sugeprosess
Assistanse under drift: pumpen hjelper ved feilsøking
Superstille:
Heldekket
Optimalisert eksossystem
Redusert støy med 5 dB
Ny motor:
BRP Rotax R2-sylinder 4-takts motor. 599 cm³ 29 kW
Ny pumpe:
FOX S har en nyutviklet, ett trinns pumpeenhet, som er utviklet spesielt for bruk i bærbare pumper. Den stasjonære
impelleren med romlig bøyde skovler i et spiral hus laget av lettmetall omdanner den mekaniske motoreffekten i etttrinns sentrifugalpumpen til hydraulisk kraft med en meget høy effektivitet. En pumpeaksling av rustfritt stål, den
smøre- og vedlikeholdsfrie mekaniske akseltetning, spennring utformingen av pumpen pump og den enkle tilgangen til
motor og pumpe gjør FOX S ekstremt lett å vedlikeholde.
Unik Non-Stopp drift med fylling av drivstoff under drift - TÜV testet og godkjent!
Sikker og rask evakuering:
Rosenbauer FOX imponerer også med sin robuste konstruksjon. Straks pumpen er full av vann, stanser
evakueringspumpen automatisk. Lensedrift, brukes bl.a. til å drenere oversvømte kjellere, gjøres uten noen form for
modifikasjoner eller endringer.
INTUITIV LCS 2.0 DRIFT
FOX bærbare pumper kontrolleres og overvåkes via LCS 2.0 (Logic Control System) kontroll og instrument panel med
integrert farge display. Den logiske driftsstrukturen hjelper operatøren i best mulig grad: Operatøren får øyeblikkelig
informasjon om nåværende status, øyeblikkelig tilbakemelding om enhver feilfunksjon eller driftsfeil, og foreslår
forsvarlig håndtering.
Bilder kan vise utstyr som ikke er inkludert i standardutgaven, men som kan leveres mot tillegg.
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