
 

 

Tekst i ilustracje w karcie katalogowej nie są wiążące. Opisy i zdjęcia w kartach katalogowych mogą 
zawierać wyposażenia dodatkowe, które jest dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą. 

str. 1 

 

 

ZAPYTAJ O PRODUKT 

1. Opis 

Przewoźne działko wodno-pianowe wysokiej 

wydajności BATTLER 4x12 zostało stworzone na 

potrzeby zakładowych straży pożarnych w celu 

zapewnienia maksymalnej ochrony w przemyśle, 

gdzie przechowuje się duże ilości cieczy palnych, 

często pod ciśnieniem. 

Konstrukcja przewoźnego działka wodno-

pianowego wysokiej wydajności BATTLER 4x12 

umożliwia osiąganie niespotykanych dla innych 

tego typu urządzeń wydajności i zasięgów rzutów 

strumienia piany i wody, zapewniając gaszenie, 

chłodzenie materiałów, ochronę osobistą 

ratownika, rozproszenie toksycznych oparów i 

wiele więcej. Osiągane przez działko BATTLER 

wydajności w zakresie od 15 141 do 45 424 l/min 

pozwalają na podawanie wyłącznie strumienia 

wody lub Hydro-FoamTM do gaszenia cieczy. 

Rozwiązania techniczne, które zostały zastosowane 

przy działku wysokiej wydajności BATTER 4x12 

zapewniają płynną regulację w poziomie i pionie 

nawet przy maksymalnej wydajności.  

 

2. Charakterystyka  

Przewoźne działko wodno-pianowe wysokiej 
wydajności BATTLER 4x12 osiąga wydajności  
w zakresie od 15 141 do 45 424 l/min. Głowica 
działka została zaprojektowana tak, aby pracować  
w trybie automatycznym oraz standardowym, tj. 
przy stałej wydajności. 
 
Tryb automatyczny zapewnia stały zasięg rzutu, 
poprzez odpowiednią regulację wydajności przy 
stałym ciśnieniu. Ta unikalna zdolność reagowania 
na zmiany wydajności w linii zasilającej przy 
względnie stałym ciśnieniu ma szczególne znaczenie 
w momencie podłączania kolejnych linii zasilających 
i uruchamiania działka. Aby zmienić strumień ze 
zwartego na mgłowy wystarczy płynnie przekręcać 
dźwignię zamontowaną w głowicy – aż do uzyskania 
optymalnego strumienia. 
 

Tryb standardowy polega na podawaniu środka 
gaśniczego z ustaloną, „zablokowaną” wydajnością: 

 

• 15 141 dm3/min, 

• 22 712 dm3/min, 

• 30 283 dm3/min, 

• 37 854 dm3/min, 

• 45 424 dm3/min, 
 
Konstrukcja głowicy daje nam możliwość dozowania 

Hydro-FoamTM z maksymalną wydajnością 45 424 

l/min zarówno środków 1% oraz 3%   
z wykorzystaniem technologii JET Pump. Pojedyncza 
254 mm rura ze stali nierdzewnej zapewnia 
minimalne straty, maksymalną wydajność i lata 
bezproblemowego użytkowania. Łatwe w obsłudze 
przekładnie zapewniają pełną kontrolę nad 
monitorowaniem, umożliwiając obrót o 360° oraz 
sterowanie w pionie od -15° do +75°. 
 

3. Zalety 
 

• Stałe ustawienia wydajności: 15 141; 
22 712; 30 283, 37 854 lub 45 424 l/min, 

• Głowica Hydro-FoamTM, 
• Przekładnie ręczne do sterowania  

w poziomie i pionie, 

• Przyczepa z podwójną osią, 

• Antypoślizgowa powierzchnia, 

• Cztery podpory stabilizujące, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa produktu BATTLER 4x12 

Opis 
Przewoźne działko wodno-pianowe wysokiej wydajności  
do 45 424 l/min 

Producent William’s Fire and Hazard Control 

Wydanie 1.0/2021 
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4. Specyfikacja techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


