
 

 

Catalog bình chữa cháy bột ABC 35kg MFTZL35 xe đẩy 
Với trọng lượng đến 35kg cùng kích thước lớn nên bình chữa cháy bột abc 35kg thường được dùng ở các cây xăng hay 

nhà máy, xưởng sản xuất công nghiệp kèm với các hệ thống chữa cháy nhằm mục đích hỗ trợ chữa cháy lưu động thuận 

tiện. Bình bột ABC có mã bình thường là MFZL35 hoặc MFTZL35 với xe đẩy kèm theo. 

Xem chi tiết bảng báo giá tại: http://www.xmax.vn/bao-gia-binh-chua-chay/ 

Mã sản phẩm MFTZL35 

  

Chủng loại bình chữa cháy xe đẩy 

Chất chữa cháy bột ABC 

Sức chứa 35±0.9Kg 

Hiệu quả phun ≥21s 

Phạm vi phun ≥9m 

Nhiệt độ hoạt động 20~55 độ C 

Chiều cao bình 90±5cm 

Trọng lượng bột 35±0.5kg 

Trọng lượng tổng ... 

Đường kính 23±2cm 

Xuất xứ China 

Nhà cung cấp SƠN BĂNG 2 

Tình trạng hàng mới 100% 

Quy cách đóng gói 1 bình/thùng 

Giá bán 1.810.000vnđ/bình 

Mua nhanh 0909.150.301 Ms. Phượng 

Thời hạn bảo hành 12 Tháng 

Ghi chú: 
1. Hàng chính hãng mới 100% bảo hành 12 tháng. 

2. Bình bột ABC 35kg có đủ chứng từ nguồn gốc CO-CQ và kiểm định chất lượng.  

3.  i    n bình chữa cháy bột BC MFTZL35 bao gồm hóa đơn trực tiếp và vận chuyển tại TPHCM, Bình Dương, 

Biên Hòa. 

4. Bình chữa cháy bột là bình chữa cháy bên trong chứa khí N2 làm lực đẩy để phun bột dập tắt đ m ch y. Bột khô 

chữa ch y không độc, không dẫn điện, có hiệu quảtức thời, thao tác sử dụng dễ dàng đơn giản, dễ kiểm tra, dùng 

để chữa cháy những đ m ch y nhỏ, mới phát sinh. 

5. Các chữ cái A, B, C trên bình thể hiện khả năng dập cháy của bình chữa ch y đối với c c đ m ch y kh c nhau.  

 + A: Chữa c c đ m ch y chất rắn như: gỗ, bông, vải, sợi… 

 + B: Chữa c c đ m ch y chất lỏng như: xăng dầu, cồn, rượu… 

 + C: Chữa c c đ m ch y chất khí như: gas (khí đốt hoá lỏng),… 

6. Các số 2, 4, 8 thể hiện trọng lượng bột được nạp trong  ình, đơn vị tính bằng kilôgam. 

7. Ví dụ: Bình chữa cháy ký hiệu MFTZL35  là bình chữa cháy dạng bột khô ABC 35kg 
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Hướng dẫn sử dụng: 

Đối với loại xách tay: Khi có cháy xảy ra xách bình tới gẩn địa điểm cháy. Lắc xóc bình từ 3-4 lần để bột tơi, giật chốt 

hãm kẹp chì, chọn đầu hướng gió hướng loa phun vào gốc lửa. Giữ bình ở khoảng cách 1,5 m tuz loại bình, bóp van bình 

để bột chữa cháy phun ra, khi khí yếu thì tiến lại gần và đưa loa phun qua lại để dập tắt hoàn toàn đám cháy. 

Đối với bình xe đẩy: 

 Đẩy xe đến chỗ có hỏa hoạn, kéo vòi rulo dẫn bột ra, hướng lăng  phun bột vào gốc lửa. 

 Giật  (kẹp chì), kéo van chính trên miệng bình vuông góc với mặt đất. 

 Cầm chặt lăng phun chốt an toàn chọn thuận chiều gió và bóp cò, bột sẽ được phun ra. 


