
Tilbehør til håndildslukkere

Køretøjsbeslaget er fremstillet af 

stål i høj kvalitet, lakeret med 

et vejrbestandigt og yderst mod-

standsdygtigt polyesterpulver.

I overensstemmelse med ret-

ningslinjerne fra bilindustrien er 

alle køretøjsbeslag blevet crash-

testet i forbindelse med godken-

delsen. Dette sikrer, at slukkeren 

bliver i beslaget ved uheld.

Praktisk tilbehør til håndildslukkere

Effektiv beskyttelse

Med en kunststofkuppel eller et 

beskyttelsesovertræk fra Lotek, 

er håndslukkere beskyttet mod 

tilsmudsning af enhver art i stø-

vede og snavsede arbejdsmiljøer.

Beskyttelsen sikrer desuden mod 

vejr og vind og deraf følgende 

tærring, hvilket sikrer, at slukke-

ren altid er klar til indsats. Kup-

len beskytter desuden mod både 

stød og slag og sikrer dermed en  

meget robust brandpost. Slukke-

rens levetid forlænges desuden, 

når den hænger beskyttet.

Kuppelen findes i udgaver, der 

passer til 6 kg og 12 kg håndild-

slukkere samt til 5 kilos kulsyre-

sneslukkere, mens overtrækket 

passer til 6 kg. håndslukkere.

Kuppel i vejrfast materiale

Kunststofkuppelen er udformet 

i vejr og temperaturbestandigt 

kunststof (-20 - +60oC). Kup-

pelens gennemsigtige overflade 

sikrer desuden let genkendelig-

hed og gør betjeningsinstruk-

tionen let læsbar.

Lotek A/S fører en række forskel-

lige former for tilbehør til sine 

håndildslukkere, der understøtter 

slukkernes brede anvendelse.

Køretøjsbeslag

Loteks køretøjsbeslag bruges til 

fastspænding af håndildslukkere 

i busser, lastvogne og øvrige kø-

retøjer, hvor en effektiv fastgø-

ring af slukkeren ønskes.

Loteks køretøjsbeslag er fremstillet i 
høj kvalitet og er crashtestet i forbin-
delse med godkendelsen. Dette sikrer, 
at håndildslukkeren forbliver fast-
spændt, selv ved uheld.

Lotek A/S fører specielle kunststof-
kupler til beskyttelse af håndildsluk-
kere mod støv, skidt og stød. Kuplen 
fås både til 6 og 12 kg. slukkere.

Beskyttelesovertrækket sikrer en god 
beskyttelse mod støv og skidt på selv 
meget trange steder. Overtrækket er 
desuden designet for størst mulig 
synlighed.
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Om Lotek A/S
Med mere end 35 års erfaring 

er Lotek A/S i dag en af landets 

førende leverandører af løsninger 

inden for brand, redning og sik-

kerhed. Virksomheden er økonomisk 

særdeles solid, og egne agenturer på 

systemkomponenter af højeste kva-

litet sikrer vores kunder den rigtige 

kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.
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Tilbehør til håndildslukkere

Kraftig forstærket bagside af overtræk-
ket sikrer robusthed. På bagsiden er der 
desuden holder til direkte montering på 
ophængsbeslag.

Driftsikker velcrolukning, der sikrer hur-
tigt adgang til håndildslukkeren.

Kuppelen har en påmonteret 

hurtig-åbner spænder, der gør 

det muligt hurtigt at afmontere 

overdelen af kuppelen og komme 

til slukkeren. På overparten af 

FS-6EK til 6 kg slukkere er des-

uden anbragt griberiller for at 

lette afmonteringen.

Fleksibelt overtræk 

Beskyttelsesovertrækket er frem-

stillet af lakeret, kraftig presen-

ningdug.

 

Den specielle udformning af 

overtrækket gør at overtrækket 

kan monteres på slukkeren sam-

men med køretøjsbeslaget. Den 

fleksible presenningdug gør det 

desuden muligt at beskytte sluk-

keren, selv på trange steder.

Kunststofkuppel:
Type:  Nettovægt:   Temp. område:  Dimensioner (h x b x d)

FS-6/EK  1390 gram   -20 - +60oC  620 x 320 x 210 mm

KWH-12  1800 gram   -20 - +60oC  800 x 360 x 220 mm

Beskyttelsesovertræk:
Type:  Nettovægt:   Temp. område:  Dimensioner (h x b x d)

BO-6  550 gram   -30 - +60oC  620 x 280 x 180 mm

Overtrækket er udformet med en 

specielt udviklet velcrolukning, 

der muliggør en særdeles sikker 

og hurtig udtagning af slukke-

ren og dermed hurtig adgang til 

hjælp.
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