
BEAVER
Moottoriruisku EFI moottorilla

Kuvaus

BEAVER moottoriruisku on sertifioitu PFPN 10-750 standardin EN14466 mukaisesti. Beaver moottoriruisku 
on pienikokoinen ja tehokas pumppu. Tuotto 850 L/min@ 10 bar. Pumppu painaa 116 kg ja on siirrettävissä 
kohteeseen käsivoimin. Puoliautomaattinen imupumppu on helppo käyttää ja nyt varustettu laadukkaalla 
Briggs & Stratton V2 EFI ruiskumoottorilla. EFI-moottori on hiljaisempi, taloudellisempi ja varmatoiminen.
Edut:

Tuotto
▪ Maksimituotto on 850 l/min @10 bar

pumpun korkean hyötysuhteen ansiosta

Tehokas pumppu
▪ Kaareva juoksupyörä, staattori ja kierrekotelo.
▪ Huoltovapaat liukurengastiivisteet.

Luotettava Moottori
▪ Ilmajäähdytteinen B&S V2 EFI bensiinimoottori

Kuljetuskehikko
▪ Alumiininen neljällä kantokahvalla

Turvallinen käyttää
▪ Erittäin luotettava
▪ Helposti huollettava
▪ Pumpun väljä rakenne kestää epäpuhtauksia
▪ Puoliautomaattinen imutoiminto

Turvallinen tankkaus
▪Jatkuva käyttö sammuttamatta pumppua
tankkauksen aikana erillisen Jerry-kannun avulla.

Helppo käytettävyys
▪Käynnistys sähköstartilla
▪ kantomukavuutta pienemmän painon ja
taitettavien kahvojen ansiosta.

Taloudellinen
▪ Matala polttoaineen kulutus

( käyttöaika 1h 45min 20l polttoainekannulla)

Nopea Imupumppu
▪Nopea imu puoliautomaattisella 
lamellisiipipumpulla.



Tekniset tiedot
Pumppu ▪ Yksivaiheinen keskipakopumppu alumiinista

▪ Kaarevat juoksupyörän siivet ja diffuusori spiraalikotelolla
▪ Akselitiivisteenä huoltovapaat liukurengastiivisteet

Tuotto
(3m imu-
korkeudella) 

PFPN 10-750 

▪ 650 l/min at 12 bar

▪ 850 l/min at 10 bar

▪ 1.150 l/min at 6 bar

▪ Vedensiirto: 1.400 l/min @ 4 bar ja 1,5m imukorkeudella

▪ Maksimipaine 14,0 bar

Imupumppu Puoli-automaattinen lamelli imupumppu

Moottori Briggs&Stratton V2-4-tahtinen moottori, 993cm³,  teho 26 kW

Mitat P x L x K: 731 mm x 545 mm x 656 mm

Paino Käyttövalmiina: 125 kg EN 14466 mukaan sisältäen 20l polttoainetankin, 133 kg täydellä 20l tankilla

Imu ja paineyhteet ▪ Imu:  4½“ (Storz A)

▪ paine: 2x  2½“ (3" Kynsiliitin)

Polttoainetankki itse pumpussa ei ole polttoainesäiliötä. Syöttö ulkoisen polttoainesäiliön (Jerry-kannu) kautta. 
Pumppua voi käyttää jatkuvasti täydellä teholla vaihtamalla polttoainesäiliötä. (kaksi Jerry-kannua)

Optiot ▪ Ylikuumenemissuoja (vakiona)
▪ Käsikäynnistys. (vain tehdastilaukset)
▪ Vaahtonesteen sekoitusjärjestelmä.
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Teksti ja kuvat eivät ole sitovia. Kuvissa voi olla lisävarusteita, jotka ovat saatavilla vain lisämaksusta. Rosenbauer pidättää 
oikeuden muuttaa tässä annettuja tietoja ja mittoja ilman ennakkoilmoitusta.

Lisävarusteena: KäsikäynnistysTehokas puoli-automaattinen imupumppu
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Hyvä näkyvyys myös pimeällä LED-valon avullaHelppo käyttää




