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AUTOMATYCZNA PRĄDOWNICA

LEGENDE
 Trwale anodyzowana aluminium i PTFE

 
Prądownica LEGENDE to wytrzymała, lekka prądownica automatyczna posiadająca właściwości 
poszukiwane przez użytkowników. Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, pokryta w 
procesie NITUFF™ powłoką impregnowanego i anodyzowanego PTFE na głębokość 50 mikronów 
(standardowa powłoka anodyzowana: 20 mikronów). 
  
Szeroki zakres dostępnych wartości natężenia przepływu od 10 do 250 GPM przy ciśnieniu 100 psi. 
Nowoczesna konstrukcja chroni suwak tłoczkowy ze stali nierdzewnej przed wpływem czynników 
zewnętrznych. Głowica, skutecznie zabezpieczona przed zabrudzeniem piaskiem, zamarzniętą wodą 
lub innymi zanieczyszczeniami, gwarantuje niezawodność pracy wielopozycyjnej dźwigni do zmiany 
natężenia przepływu. 
 
 
Przełączenie od strumienia 
rozproszonego do strumienia zwartego 
i pozycji płukania następuje 
błyskawicznie (1/2 obrotu głowicy), bez 
konieczności zamykania zaworu. 
 
Kolorowe uchwyty pistoletowe oraz 
różny układ zębów na głowicy 
umożliwiają dostosowanie prądownicy 
LEGENDE do indywidualnych potrzeb. 
Standardowo w komplecie z czarnym 
otokiem głowicy i uchwytem 
pistoletowym. 
 
W przypadku wszystkich prądownic 
LEGENDE istnieje możliwość zakupu 
samej głowicy lub prądownicy bez 
uchwytu pistoletowego. 
 

0735 Pradownica LEGENDE 500  G 2 B 
zlacze wejsciowe 

40-47510-125 3.3 lb10.0''3.3''9.5''

OpisKod Szer. Wys. Dł. Waga
Natężenie przepływu

GPM LPM

Standardowo w komplecie z nowym otokiem glowicy, posiadajacym 
oznakowanie w postaci wypuklej linii prostej dla strumienia zwartego 
oraz wypuklej litery V dla strumienia rozproszonego. 
Doskonale rozwiazanie w warunkach ograniczonej widocznosci. 
Dodatkowo dostepna opcjonalna blokada, uniemozliwiajaca 
przypadkowe przelaczenie do pozycji strumienia zwartego.

9403
Pradownica LEGENDE 1000  G 2 1/2 B 
zlacze wejsciowe 

200-95050-25010.9 lb15.5''14.0''5.0''
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