HAG Jumbo
Säker förvaring av gastuber

g För utbyteshantering på butiker och bensinstationer
g För säker hantering av inkopplade gasoltuber till Restauranger och liknande
g För säker förvaring av gastuber på verkstäder, industrier mm
Utvecklad för att fungera som ett påfyllningsskåp för
utbyteshantering av gasoltuber på t.ex. bensinstationer,
butiker och liknande som säljer eller hanterar gasolflaskor. Den kan även tillpassas för att fungera som ett
skyddsskåp för upp till 8 st inkopplade P45 gasoltuber
för försörjning av restaurangkök och liknande.
HAG Jumbo bygger helt och hållet på vår HA-serie som
är brandklassad 60 minuter enligt NT Fire 017 och
uppfyller därför kravet på EI 30 och, 60 minuters avskild
förvaring. Skåpet har en helsvetsad konstruktion om två
lager 1,5 mm stålplåt med ca 50 mm fast gjuten brandisolering i mellan. Isoleringen avger inga miljöfarliga
ämnen och har mycket lång livslängd, den gör också att
konstruktionen blir stabil och tålig.

Hela skåpet är förstärkningslackerat för att klara av placering utomhus och är även försett med bl.a. lyftöglor och
en kraftig sockel för att kunna hanteras med truck.
Skåpen är som standard utrustade med ventilationsanslutningar för direktventilation ut ur skåpet. 1 st ventil
för luft in är placerad på skåpets vänstra sida upptill i bakkant och den för luft ut är placerad på höger sida nedtill
i bakkant. Båda ventilerna är utrustade med brandgasspjäll med klassning EI60.
Som standard är skåpet lackerat i en grå färg, men vi kan
också leverera dem i andra färger och även profilera dem
enligt önskemål. Skåpen är utrustade med ett högsäkerhetslås med 2 st medföljande nycklar.
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Model Jumbo
mått mm

		
Utv

Inv

Höjd
Bredd
Djup

2170
2211
1218

1700
1860
900

Vikt
Färg
Kapacitet
P45 gasoltuber

ca 1400 kg
Standard grå
8 st

Brandklassat enligt NT Fire 017,
EI 30/60 minuter
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