
Snabb och effektiv hjälp
vid översvämning
Ett komplett paket för snabb och enkel 
insats vid evakuering av vatten

Nu gäller det för husägaren att rädda 
det som räddas kan!

När vattnet stiger och översvämningen 
är ett faktum gäller det att snabbt kom
ma igång och evakuera vattnet för att 
minimera skadorna. Hur gör du idag? 
Floodbox ett kraftfullt komplett och för
berett paket som hjälper dig att snabbt 
och effektivt komma igång med den 
nödvändiga första hjälpen. Du placerar 
lådan med pumpen på golvet och  
an sluter slangen, sätter i elkontakten  
och pumpen börjar pumpa bort vattnet.

Även under torrperioder är Floodbox  
med sin kraftfulla dränkbara pump  
U 5 KS ett användbart hjälpmedel i  
flera situa tioner. Den kan användas  
både som mobil och stationär enhet  
vid t.ex. bevattning.

FÖRVARINGSLÅDA
• Pump kan stå kvar i plast

backen när den pumpar, 
stabiliserar pumpen och 
skyddar mot igenslamning

VAD GÖR DU NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME?

BRANDSLANG 12,5 M
• Snabb och enkel fastsättning via 

snabbkoppling  
(Ckoppling) 

• Robust, slitstarkt material
• Platsbesparande förvaring när 

slangen rullas ihop

PUMP
• Dränkbar pump av typen Jung U5 KS:
• Kylmanteln på pumpen för konti nu

erlig drift
• Pålitlig pumpning tack vare stor  

fri passage genom pumphuset,  
klarar fasta ämnen upp till 20 mm

• 10 m strömkabel 
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YTTERLIGARE 3 ANVÄNDBARA MÖJLIGHETER MED FLOODBOX

PUMPA UTAN PUMP- /  
FÖRVARINGS LÅDAN
Pumpen U 5 KS kan naturligtvis 
användas helt separat i andra sam
manhang utan pump/förvarings 
lådan.

Anslut vattenslangen Aktivera Börja pumpa

PUMPA NER TILL MINIMAL 
VATTENNIVÅ
Pumpens bottensil kan demon
teras vilket gör det möjligt att 
pumpa ner till minimal vattennivå 
= 5 mm.

PUMPA PARTIKLAR/ 
FÖRORENINGAR
Om du vill pumpa bort partiklar/
föroreningar upp till 20 mm skru
var man på de ingående benför
längningarna direkt på pumpen.

TORRLÄGG I 3 ENKLA STEG

Var förberedd för  
alla situationer 

BE PREPARED BEFORE THE DISASTER IS UPON YOU

WITHOUT CARRYING GAGE

Naturally the U5KS can be used without 
the carrying cage. To do this detach the 
metal clip on the pump handle and 
remove the pump.

PUMPING TO EXTRA LOW LEVEL

The foot strainer of the pump can be 
removed. The pump can now pump down 
to a minimum of residual water.

FOR LAGER SOLIDS

If you want to make use of the pump’s 
free solids passage of 20 mm, remove 
the foot strainer and push the extensions 
supplied onto the pedestals.

THE TRIPLE BENEFIT

JUNG PUMPEN FLUTBOX

BE PREPARED BEFORE THE DISASTER IS UPON YOU

WITHOUT CARRYING GAGE

Naturally the U5KS can be used without 
the carrying cage. To do this detach the 
metal clip on the pump handle and 
remove the pump.

PUMPING TO EXTRA LOW LEVEL

The foot strainer of the pump can be 
removed. The pump can now pump down 
to a minimum of residual water.

FOR LAGER SOLIDS

If you want to make use of the pump’s 
free solids passage of 20 mm, remove 
the foot strainer and push the extensions 
supplied onto the pedestals.

THE TRIPLE BENEFIT

JUNG PUMPEN FLUTBOX

BE PREPARED BEFORE THE DISASTER IS UPON YOU

WITHOUT CARRYING GAGE

Naturally the U5KS can be used without 
the carrying cage. To do this detach the 
metal clip on the pump handle and 
remove the pump.

PUMPING TO EXTRA LOW LEVEL

The foot strainer of the pump can be 
removed. The pump can now pump down 
to a minimum of residual water.

FOR LAGER SOLIDS

If you want to make use of the pump’s 
free solids passage of 20 mm, remove 
the foot strainer and push the extensions 
supplied onto the pedestals.

THE TRIPLE BENEFIT

JUNG PUMPEN FLUTBOX


