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Brand in elektrische vorkheftrucks:
Als u elke 2-15 seconden een luid knetterend geluid hoort, is er sprake van 
interne kortsluiting. Verwĳder de blusdeken pas als het geluid is gestopt. 
De interne kortsluiting zorgt voor een kleine brand die zich van cel naar 
cel verspreidt. De blusdeken voorkomt dat de kleine brandzich uitbreidt 
naar andere plekken in de vorkheftruck. Als de vorkheftruck beschikt over 
een hefmast, bedekt u alleen de cabine en trekt u de blusdeken tussen 
de hefmast en de cabine naar beneden.

1. Plaats de blusdeken op de grond 
naast de vorkheftruck en rol de deken 
uit.

2. Beide personen pakken een handvat 
vast en trekken de blusdeken op 
veilige wĳze over de vorkheftruck in 
één vloeiende beweging.

3. Controleer of de blusdeken strak op 
de grond ligt. Wacht minstens 20 
minuten en laat de brandweer de 
blusdeken verwĳderen.

De blusdeken kan ook door één persoon 
worden gebruikt als u hierbĳ ook een touw 
en zandzak aanschaft. Bevestig het touw 
en de zandzak aan de blusdeken en gooi 
de zandzak over de vorkheftruck. Gebruik 
vervolgens het touw om de blusdeken over 
de vorkheftruck te trekken.

Benodigde personen:

Gebruiksaanwĳzing:

• magazĳnen • havens • fabrieken • productiebedrĳven en 
andere locaties waar het van cruciaal belang is een brand 
snel te bestrĳden

Geschikt voor:

KLEIN - Afmetingen: 5 x 5 m  |  Gewicht: 15 kg
GROOT -  Afmetingen: 7 x 7 m  |  Gewicht: 30 kg (bedekt de 
cabine, niet de hefmast)

 y Bestrĳdt brand in vorkheftrucks in slechts enkele 
seconden

 y De meest efficiënte oplossing voor het isoleren van 
brand in elektrische vorkheftrucks

 y Beschikbaar in twee maten
 y Wordt geleverd in een smartbag en heeft geen 

onderhoud nodig
 y De blusdeken heeft een levenslange garantie, mits deze 

in de smartbag wordt bewaard

Productinformatie:

BLUSDEKEN VOOR VORKHEFTRUCK




