
Nu-Swift extreme 
Pulversläckare

Produktinformation

Modellbeteckning extreme S extreme M extreme L extreme XL
Artikelnummer 11-6044-00 11-6066-00 11-6099-00 11-6088-00
Mängd släckmedel 4 kg 6 kg 9 kg 12 kg
Total vikt 8,0 kg 11,0 kg 15,2 kg 19,1 kg
Höjd 480 mm 520 mm 590 mm 658 mm
Slanglängd inkl. munst 655 mm 660 mm 660 mm 670 mm
Pulverstrålens längd 4-6 m 5-7 m 5-8 m 5-7 m
Tömningstid
Minimum enl SS-EN3

15,5 sek
9 sek

17 sek
12 sek

19,5 sek
15 sek

25 sek
15 sek

Effektivitetsklass
Minimum enl SS-EN3

34A - 233B 
13A-70B

55A - 233B 
21A-113B

55A - 233B
27A-144B

55A - 233B 
43A-183B

Nu-Swiftsläckaren har 20 års hållbarhets-garanti och är undantagen verkstadsgenomgång vid 10 års ålder. 

Vi lämnar 20 års garanti mot material- och fabrikationsfel på Nu-Swift extreme-släckarna. 
Denna garanti gäller även läckage, dvs i det fall då släckaren tappar trycket utan att utlösningsmembranet punkteras.

Vid påvisade material- eller fabrikationsfel inom ovan angiven tid blir brandsläckaren kostnadsfritt utbytt eller 
reparerad. 

20 års garantin är ett bevis på Nu-Swiftsläckarnas unika funktionssäkerhet. 

www.haldotesch.se
Ring oss på 020- 93 29 60
Mejla oss på hk@haldotesch.se

Vi är medlemmar i

Bästa miljöval!
Bästa hållbarhet!

Produktblad Brandskyddsprodukter

Bakgrund 
Nu-Swift International Ltd har i över 70 år målmedvetet strävar efter att utveckla och 
tillverka världens bästa handbrandsläckare. Det är ofta en ensam, otränad person som står inför 
ett brandtillbud vilket kanske hotar att snabbt utvecklas till katastrof. I den situationen är 
egenskaper som pålitlig funktion, släckkapacitet och lätthanterlighet av största betydelse. 

Nu-Swift ABC-pulversläckare har en unik konstruktion som med stor framgång prövats i de mest 
skiftande miljöer över hela världen i mer än 50 år.

Du får 20 års garanti på säker funktion och dessutom släckpresetanda som vida överträffar 
kraven i Europastandarden SS-EN3-7 (se tabell). 
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Nu-Swift extreme S, M, L och XL
ABC-släckare mot bränder i fibrösa material - A-risker - såsom trä, tyg och papper och - B-risker - brännbara vätskor 
som bensin, olja, lacker samt matfett, paraffin och de flesta plaster. 
Släckarna är även godkända för gasbränder - C-risker.  Nu-Swift extreme kan också användas vid brand i strömförande 
elektrisk utrustning. 

extreme S extreme M extreme L extreme XL


