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Bányászati és barlangi tűzoltó 
készülék (utántölthető porral 
oltó készülék)
Classic PK 10
Bevált tűz elleni védelem mindenfajta tárnához
A föld alatti bányászatban életbevágó a tűz- és robbanásvédelem. 
Ezáltal a tárnatüzek és a metángáz-robbanások megbízhatóan 
megakadályozhatók.

A tárnákban és a bányajárműveken rendelkezésre álló kézi tűzoltó 
berendezések veszély esetén legyenek a gyakorlatlan személyek 
által is gyorsan, biztonságosan és hatékonyan kezelhetők. Azért, 
hogy ezek a tűzoltó készülékek zord környezetben is folyamato-
san és sérülésmentesen bevetésre kész állapotban maradjanak, 
magas fokú követelményeknek kell megfelelniük.

Az FLN Classic PK 10 bányászati és barlangi tűzoltó készülék 
évtizedek óta megfelel ezeknek az elvárásoknak. A föld alatti 
tűzoltás területén klasszikusnak számít, és a vájárok és 
bányamentők legjobb barátja.

Robusztus felépítése a legzordabb körülmények között is 
helytáll
Az FLN Classic PK 10 bányászati és barlangi tűzoltó készülék, 
több mint 10 kg ABC oltópor töltettel (TOTALIT G CEN) rend-
kívül robusztus felépítésű. A szilárd acéltartálya ellenáll az olyan 
mechanikai behatásoknak, mint például a kőomlás által okozott 
lökések.

Az összes alkatrészt, mint a tömlő és a szerelvények, egy szükség 
esetén felhajtható fémburkolat védi. A nyomógáz tartálya is bizton-
ságosan védve van – a készülék belsejében található

Egyszerű szállítás, célzott tűzoltási bevetés
Komoly helyzet esetén az FLN bányászati- és barlangi tűzoltó 
készülék ösztönösen, gyorsan és biztonságosan használható. 
A tartályfedőn elhelyezett hordozó fogantyúval a Classic PK 10 
készülék egyszerűen eloltja a tüzet.

Az oltópisztoly forgatható, és az oltás bármikor leállítható. Így az 
oltószer célzottan és adagolhatóan irányítható a tűzforrásra.

Felhasználási területek
n  Föld alatti bányászat
n  Általános bányászat és érckitermelés 
n  Bányajárművek
n  A, B és C tűzosztályba sorolt anyagok oltása

Különleges előnyei:
n  Robusztus mechanika – a fémburkolat a tömlőn és a szerelvé-

nyen megbízhatóan véd a sérülések ellen.
n  Megfelel a DIN EN 3 előírásoknak – elektromos berendezések 

oltása 1000 V-ig, minimum 1 méteres biztonsági távolság 
megtartása mellett 

n  Bevált és biztonságos feltöltés – ütőgombbal és pisztollyal
n  Biztonságos használat – ösztönösen megérthető működés és 

oltópisztolyba szerelt nyomáscsökkentő funkció által
n  Korrózióálló – a tartály bevált bevonata
n   Egyszerű karbantartás – nagy szerviznyílás és alkatrésze-

gyezés
n  Megbízható utántöltés bevetés után – bármikor elérhető 

póttöltet segítségével
n   Bányajárművekhez tartóberendezés – az alkatrészek között 

rendelkezésre áll 
n  Tűzoltó készülék engedélyezése – tartományi bányafőnökség 

(DE) valamint a Nordrhein-westfaleni bányafőnökség (DE)

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, 
és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.



Műszaki adatok Classic PK 10

Hőmérséklet-tartomány -20 °C – +60 °C

Beépítési magasság 570 mm

Beépítési szélesség 200 mm

Tömeg (töltve) 18,0 kg

Engedély Föld alatti bányászat

Tartályátmérő 185 mm
A műszaki változtatások joga fenntartva

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak védjegyek 
vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.

Az Ön tűzvédelmi szakértője:


