Slangbrygga Värnamo, Ø92mm, 3
tum, Max 50 Ton
Artikelnummer 12003
Värnamo Slangbrygga 3tum är tillverkad i gummi.
Skyddet läggs direkt på asfalten och sitter stabilt tack vare
slangbryggans dubbar. Slangbryggan har ett maxtryck
på 50 ton

Dimensioner: 60 x 60 x 11 cm
Vikt: 22kg

Produktbeskrivning
Slangbrygga med marknadens högsta kvalitet, originalet! Värnamobryggan är originalet som är
standardutrustning hos räddningstjänsten. Produkten har funnits på marknaden 1963 och är en skyddad
produkt. Värnamobryggan placeras ovanför slangar och finns i två storlekar 3 tum eller 4 tum. Våra
slangbryggor har 8 stycken dubbar på undersidan vilket är unikt. Dubbarna är 20 mm långa och 13 mm
tjocka vilket fixerar bryggan på marken både på asfalt och grusväg utan att skada underlaget. Risken med
andra artiklar är att utrustningen börjar röra på sig vid användning och skadar utrustningen. Våra
slangbryggor är ett kostnadseffektivt att både få ner hastigheten men framför allt skydda dyr utrustning
mot skador. Vid användning är det viktigt att se till att hindret kommit ner ordentligt i asfaltens yttersta
lager. För att få ner dem är det lämpligt att köra över med ett tyngre fordon som då pressar ner dubbarna i
underlaget. Ju fler som kör över desto bättre grepp. Slangbryggskanalen har även en plåt som håller kablar
och slangar samlade och undviker att slangarna klämms sönder under bryggan. Kanalens diameter är 92
mm för 3?. Värnamo slangbrygga säljs med garanti. Köp även Värnamo bryggkorg i galvaniserat stål att
montera under exempelvis brandbilen. Värnamo slangbrygga är testad av Statens Provningsanstalt det
som idag heter RISE. OBS! Användning av Värnamobryggan: Vid användning lägg Slangbrygga på rygg och
lösgör plåten genom nyckelhålet. Aptera slag eller kabel i tunneln. Sätt där efter tillbaka plåtarna. Vänd
Värnamobryggan med dubbarna nedåt för ihop dem till plats. Efter användning sätt tillbaka plåtarna på
plats. Då värnamobryggan inte används förvaras den med fördel stående.
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