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coldcut™ C 330 P Skid jednotka

coldcut™ cobra

C 330 P Skid jednotka

Hasicí systém Cold Cut výsuvná Cobra (skid) umožňuje bezpečný zásah proti
požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku. Vysokotlaký vodní
paprsek umožňuje rychle prostoupit všemi známými stavebními materiály a
následovně vytvořit efektivní vysokotlakou vodní mlhu pro hašení.
Kompaktní konstrukce výsuvného modelu Cobra, který je optimalizován pro
dosažení maximální účinnosti integrovaného benzínového motoru. Díky
kompaktnímu provedení je možné systém instalovat na různé modely zásahových
vozidel. Velmi nízká hmotnost činí tuto jednotku ideální pro většinu vozů typu
pick-up nebo pro dodávky bez nutnosti úprav větší nosnosti vozu.
Výsuvná jednotka C 330 P Skid je hasicí systém s kapacitou ( ~ 30 l/min o tlkau
300 bar) poháněna benzínovým motorem, standardně vybavena tryksou MultiPurpose Nozzle (MPN). Kombinací Cobra s multifinkční tryskou MPN tvoří z
tohoto systému velmi univerzální hasicí jednotku.

Cobra a MPN - v kombinaci nabízí možnost účinně a účelně zvládnout mnoho různých zásahových situací, jako například:
požáry aut, požáry na otevřených prostranstvích, zvlhčování při hašení, dekontaminaci a zásah pěnou. Multifunkční tryska se
ovládá pomocí obouruční pistolové rukojeti s možností různého nastavení proudu vody. Proud vody lze snadno nastavit a
během několika sekund změnit z velmi úzkého na široký kuželový.
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coldcut™ cobra C 330 P Skid jednotka
Technická data
Výkon
(20º C, při normálním tlaku a vlhkosti)

Rozšíření

Standard
Průtok vody max. 30 l/min
Max tlak na čerpadle: 280 bar

Pohon

Karburátorový benzínový motor, 26 HP
12 V DC baterie 12 Ah

Nádrž abraziva

6 litrů (+/- 0.3 litrů, ≈ 4 min řezání)

Hadice

Elektrické navíjení, 12 V DC
Hadice: 3/8”, 40 m
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Integrated Wire Command (IWC):
Hmotnost hadice: 26 kg s koncovkami
Ruční proudnice

Tryska 1.8 mm
D x Š x V = 1320 x 120 x 420 mm
(+/- 10 mm)
Hmotnost 6 kg

Ovládací systém

Relay Control System with Integrated
Wire Command (IWC)

Krátká ruční proudnice
(L = 900 mm) s pevnou oporou řezání
Hmotnost 5 kg

Vodní nádrž

200 l s automatickým plnění a
s / bez ukazatele hladiny
D x Š x V = 1060 x 563 x 735 mm
Hmotnost 36 kg )

Palivová nádrž

10 l (≈ čas provozu 90 min)

Olej

Převodvka: T55 80W-140 0.35 liter
Motor: T500 10W-30 2 liters
Vodní čerpadlo: T750 15W-40 1,04 liters

Hmotnost a rozměry

Suchá hmotnost ≈ 260 kg
Mokrá hmotnost ≈ 288kg
D x Š x D ≈ 1064 x 890 x 581 mm

Řezací výkon (*)
- 8 mm měkká ocel
- 50 mm betonová deska
- Bezpečnostní dveře 58 mm

Čas průřezu (**)

Norma kvality
- S-355
- SS-EN 1338 Starka (Siena®)
- Daloc S-43

≈ 13 sec
≈ 10 sec
≈ 6 sec

(*) Testováno na systému C360-P, platné pro systémy 360. (**) Průměrováno z 10 průřezů.
Všechny uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze orientační.
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