
TRIFIRE QUICKFLAME LIQUID  
PROFESSIONAL SERIES
Det kræver andre midler og metoder at slukke 
væskebrande end brande i faste materialer. 
Med TRIFIRE’s væskebrænder kan du træne 
slukning af væskebrande uden risiko og uden 
forurening. 

Propan-/butangassen bobler op gennem vandet 
og antændes på overfladen – så du får præcis 
samme oplevelse som en virkelig væskebrand 
på ca. 1 kvadratmeter. Det særligt udviklede 
tændingssystem sikrer desuden, at brænderen 
fungerer, uanset hvor meget vand eller pulver 
der sidder på brænderen.

STØRRELSE OG VÆGT
Højde: 270 mm
Bredde: 750 mm
Længde/dybde: 1140 mm
Vægt: 40 kg

DATABLAD

s

TRIFIRE’s væskebrænder 

TRIFIRE yder 10 års garanti på stel og chassis, 
på vores brændere.



KVALITET
BEDRE UDSTYR, BEDRE TRÆNING

TRIFIRE’s produkter er fremstillet i hån-
den og er af rustfrit stål i højeste kvalitet, 
der kan modstå høje temperaturer og oxi-
dering. Alle øvrige komponenter, herunder 
elektroniske ventiler, batterier, elektriske 
kredsløb, kabler, knapper og rør er nøje 
udvalgt, så de kan holde til de ofte ekstre-
me forhold under træningen. 

Alle TRIFIRE’s produkter er udviklet,  
designet og produceret i Danmark.

ALLE TRIFIRE’S BRÆNDERE ER UDSTYRET MED

TRIFIRE yder 10 års garanti på stel og chassis, 
på vores brændere.

 Elektronisk fjernbetjening med  
10 meter kabel, så du kan starte og 
stoppe brænderne på sikker afstand. 
Fjernbetjeningen fungerer også som 
dødemandsknap.

 Gasslanger med lynkobling i begge 
ender, så du hurtigt kan montere og 
afmontere slangerne. Lynkoblinger-
ne sikrer også, at flaskegassen bliver i 
slangen. Dermed slipper du for at fylde 
slangen op med gas, når du starter 
brænderne.

‹  Manometer med regulator og lynkob-
linger, så du kan regulere gastrykket 
og dermed flammestørrelsen alt efter 
temperatur og behov.

 Fastmonterede hjul, så du nemt kan 
flytte brænderne rundt, selvom de er 
tunge. Vægten skyldes i øvrigt, at bræn-
derne er fremstillet af kraftigt rustfrit 
stål for at sikre maksimal holdbarhed.
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