
 ROSENBAUER N35 
2000 luvun autopumppu mallisto 

Teknisen kehityksen kärjessä, uusi Rosenbauer N35 
 

Ainutlaatuisen tasainen tuottokäyrä 
Ylennysvaihteeton rakenne takaa hiljaisen käyntiäänen 

      Huoltovapaat tekniset ratkaisut 
CAN-BUS valmiit sarjaan kytkettävät käyttötaulut joihin voidaan      

yhdistää myös generaattorin ja valomaston ohjaus. 
Täysin modulaarinen muunneltava rakenne 

Markkinoiden laajin varustevalikoima 
Epäpuhtauksia sietävä väljä rakenne 

 



Tasainen tuottokäyrä: 
Rosenbauer NH-05 sarjan pumppujen yksias-
teisen normaalipainepuolen tuottokäyrä on erit-
täin tasainen. Kulutuksen muutos aiheuttaa vain 
hyvin vähäisiä paineenmuutoksia.  Tasainen   
tuottokäyrä helpottaa sekä konemiehen että  

sammuttajan työtä ja vähentää kalustovaurioita 
sekä helpottaa generaattorin ja pumpun saman-
aikaista käyttöä. 
 
NH-05 sarjan pumppuja käytettäessä ovat elekt-
roniset vakiopainesäätimet tarpeettomia. Pumppu 
on kullakin kierrosalueella lähes vakiopaineinen. 
 
Nimellistuotto N35:  
EN 1028-3 mukaan 
N35 max: 4000 lpm / 14 bar 
N35 nimellistuotto 3800 / 10 bar  

Kaikkiin mallit voidaan varustaa 400 lpm/40 bar 
tuottavilla korkeapainepuolilla 

Melu: NH-05 mallit ovat erittäin hidaskäyntisiä ja 
lähes kaikkiin yleisesti sammutus autoissa       
käyttetyihin alustoihin on saatavilla ulosotto ,        
jonka  kanssa uuden 05-sarjan pumput saavutta-
vat  riittävän tuoton ilman ylennysvaihteistoa.  
Ratkaisu alentaa pumpun tuottamaa melua ja vä-

hentää huollon tarvetta lisää toimintavarmuutta. 
 
NH-05 pumppujen väljä rakenne on suunniteltu 
mahdollisimman kavitoimattomaksi ja ne sietävät 
veden mukana tulevia epäpuhtauksia tukeutumatta 
 
Varustelu: Uusi NH-05 sarja on muun N-sarjan 
tapaan modulaarinen ja siihen on saatavissa laaja 
valikoima varusteita. lisälaitteita ja  jakosilta vaih-
toehtoja erilaisine painelähtöineen.  Pumppuja saa 
eri tavalla varusteltuna kaikkia asennusvaihtoehto-
ja varten. 

 
Vaahdonsekoittimet: NH-05 pumput voidaan 
varustaa pumppuun integroidulla Fix_mix sekoitti-
mella, Deltamatic järjestelmälllä  tai uudella Digi-
dos-järjestelmällä. 

Rosenbauer NH-05 autopumppu mallisto 

Uusi NH-05 sarja on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen laajennus Rosenbauerin 

N-sarjan palopumppuihin– Uudet hidaskäyntiset, mutta erittäin tehokkaat    

N25 –35— 55 mallit on suunniteltu helpottamaan palomiehen työtä. 
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LCS-käyttötaulut: uudet Rosenbauer pumput voi-
daan varustaa sekä perinteisiin sähköjärjestelmiin 
että CAN-BUS väylätekniikkaa käyttäviin ajoneuvoi-
hin soveltuvilla sarjaan kytkettävillä kalvokytkimillä 
varustetuilla käyttötauluilla  LCS-käyttötauluilla 
joita voidaan muunnella tarpeen mukaan ja kytkeä 

rinnan useiden käyttötaulujen järjestelmiksi joita 
voi käyttää ilman rajoituksia eri käyttöpisteisistä.                      

LCS käyttötauluihin voidaan yhdistää pumpun, säiliöiden  ja vaahdonse-
koittimien lisäksi myös ajoneuvon muiden järjestelmien kuten generaat-
torin,  valomaston ja työvalojen kytkeminen ja toimintojen hallinta.  
Taulut voidaan asentaa pumpun käyttötauluun tai erikseen.  


