
 

 

 

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  

Nazwa produktu MF 140  

Opis Przewoźna jednostka pianowa 

Producent SKUM 

Kartę wykonał KL 

Wydanie 1.0/2015 

1. Opis 

MF 140 jest wytrzymałą przewoźną jednostką, 

służącą do podawania piany ciężkiej lub średniej. 

Jest to niezwykle praktyczne urządzenie – łatwe w 

obsłudze przez jedną osobę, mobilne, dające 

możliwość dobrania rodzaju piany do zaistniałego 

zagrożenia – gaszenie lub zabezpieczanie rozlewiska 

przed parowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zastosowanie 

Doskonale sprawdza się w przypadku 
zabezpieczania: 

 zbiorników olejowych  
 terminali załadowczych  
 magazynów ze zbiornikami paliw  

i rozpuszczalników 
 pomieszczeń z kotłami, agregatami 
 maszynowni 
 lądowisk 

a także wielu innych obiektów o wysokim ryzyku 
pożarowym. 
 
 
 

3. Szczegóły techniczne  

Urządzenie jest tak skonstruowane, aby możliwa 

była współpraca z każdym standardowym sprzętem 

pożarniczym – prądownice oraz wytwornice piany, 

zasysacze środka pianotwórczego o wymaganym 

stężeniu dozowania, prądownice wodne do 

podawania roztworu środka pianotwórczego 

tworzącego film wodny (stosowanego jako 

zwilżacz).  

Wersja do zastosowań morskich posiada elementy 

odporne na te specyficzne warunki, wykonany  

z gunmetalu zasysacz oraz prądownica i podwozie 

ze stali nierdzewnej. 

Przewoźna jednostka pianowa może być dowolnie 

skonfigurowana w zależności od potrzeb Klienta. 

Szczegółowe informacje do zamówienia w tabelach 

poniżej. 

 

4. Charakterystyka 

 Do obsługi przez jedną osobę 
 Łatwe napełnienie zbiornika środkiem 

pianotwórczym dzięki dużej średnicy otworu 
 Odpowiednia do każdego rodzaju środka 

pianotwórczego 
 Gumowe kółka nie wymagające konserwacji 
 Wykonana z odpornych na korozję 

materiałów 
 Zbiornik o pojemności 140 litrów wykonany 

z odpornego na działanie chemikaliów 
polietylenu 

 Dostępna wersja do zastosowań  
w środowisku morskim 

 Wyposażona standardowo w dwa 20m 
odcinki węża 
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5. Prądownica pianowa- piana 

ciężka 

Prądownica pianowa MLR-40A wykonana jest ze 

stali nierdzewnej. Charakteryzuje się małym 

ciężarem i optymalnym  

zasięgiem rzutu strumienia piany oraz konstrukcją 

pozwalającą na stosowanie jej z każdym rodzajem 

środka pianotwórczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konstrukcja 

Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz poliuretanu 

zapewnia odporność na korozję i trwałość. Łatwa w 

obsłudze oraz mobilna, ze względu na zmniejszoną 

masą. Specjalny filtr zabezpiecza przez 

zablokowaniem ewentualnymi zanieczyszczeniami 

pochodzącymi z wody. 

 Specyfikacja 
 

 

6. Wytwornica piany – piana 

średnia 

Wytwornica piany służy do wytwarzania piany 

średniej, której jest objętościowo więcej przy 

wykorzystaniu mniejszej ilości wody. Urządzenie 

może być stosowane ze środkami pianotwórczymi 

typu AFFF, FFFP oraz ARC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konstrukcja 
 

Odporna na korozję i trwała dzięki zastosowaniu 

stali nierdzewnej i poliuretanu. Niewielka masa  

w porównaniu z innymi urządzeniami do 

wytwarzania piany średniej. Specjalny filtr 

zabezpiecza przez zablokowaniem ewentualnymi 

zanieczyszczeniami pochodzącymi z wody. 

 Specyfikacja 

 

 

Dane techniczne 

Ciśnienie pracy 5 bar 

Przepływ 200/400  l/min 

Maksymalna liczba spienienia 15 

Zasięg rzutu strumienia piany ok. 22/26 m 

Minimalna objętość wytworzonej piany 3/6 m3 

Przyłącze Storz 

Długość 700 mm 

Średnica 60mm 

Waga 3,2 kg 

Dane techniczne 

MRM 200 P 400 P 

Ciśnienie pracy 5 bar 5 bar 

Przepływ 200 l/min 400 l/min 

Maksymalna liczba spienienia 50 50 

Zasięg rzutu strumienia piany 8 m 10 m  

Minimalna objętość wytworzonej 

piany 
10 m3 20 m3 

Przyłącze Storz Storz 

Długość 520 mm 610 mm 

Średnica 185 mm 260 mm 

Waga 3,5 kg 4,1 kg 


