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DE HULP VOOR IEDEREEN 
BIJ WATEROVERLAST



DE HULP VOOR DE PROFESSIONALDE SNELLE HULP BIJ PARTICULIEREN
Flutbox Flutbox Pro 300

Klimaatverandering stopt niet bij een kelder

Zware regenval, waardoor rivieren buiten hun oevers treden en gebouwen onder-

lopen, komt helaas steeds vaker voor. Jung Pumpen heeft de Flutbox ontworpen 

als een eerste hulp kit bij noodgevallen. Hij bestaat uit een krat, een slang en een 

krachtige pomp. Als u in een overstromingsgevoelig gebied woont, is een Flutbox 

in de kelder heel zinvol. Zelfs in de meest extreme omstandigheden - u hoeft maar 

twee dingen te doen: de slang aansluiten en de pomp aanzetten. Het zal het overtol-

lige water betrouwbaar afvoeren. 

 

Draagmand

 Geïntegreerde pompbevestiging voor veilige pomppositie

 Bescherming van de pomp tegen dichtslibben

 Wandophanging voor het opbergen van de vloedbak

Drukslang

 Lengte 12,5 m 

 Snelle, eenvoudige aansluiting dankzij Storz C-koppeling

 Duurzaam materiaal dat lang meegaat

 Ruimtebesparend op te bergen wanneer opgerold

 Uitbreiding door Storz C-koppeling

Pomp U 5 KS

 Leveringscapaciteit (Hmax 8 m, Q max 11,5 m³/h)

 Maximale bedrijfszekerheid door 10 mm vrije doorlaat 

 Probleemloze continue werking, door koeling van de 

    motormantel en thermische beveiliging 

 Resterend waterpeil 35 mm met vlottervergrendeling,     

    met verwijdering van de korf slechts 5 mm resterend          

    waterpeil

 Kabellengte 10 m

Transportkist

 Spanband voor het vastzetten van de pomp tijdens transport

 Bescherming van de pomp tegen dichtslibben

 Houdt bladeren en vuil weg van de pomp

Drukslang

 Lengte 15 m, diameter 52 mm

 Snelle, eenvoudige aansluiting dankzij Storz C-koppeling

 Duurzaam materiaal dat lang meegaat

 Ruimtebesparend op te bergen wanneer opgerold

 Uitbreiding door Storz C-koppeling

Pomp UV 315-1 S

 Leveringscapaciteit (Hmax 13,5 m, Q max 28 m³/h)

 10 mm vrije doorgang in de zeefvoet 

 Probleemloze continue werking, dankzij motormantelkoeling 

    en dubbele thermische bescherming

 Kan met of zonder draagmand worden gebruikt 

 Resterende waterstand 20 mm met vaste 

    niveauschakelaar

 Zeer stabiel door grote korf

Voor meer dan alleen een kelder

Als hele straten en huizen onder water staan, wordt een beroep gedaan op profes-

sionals zoals brandweer en hulporganisaties om met zwaar materieel in te grijpen 

en het water weg te pompen. Voor deze steeds vaker voorkomende toepassingen 

heeft Jung Pumpen de Flutbox Pro 300 ontwikkeld. In tegenstelling tot de Flutbox 

is de FLutbox pro 300 uitgevoerd met een krachtigere pomp, een langere drukslang 

en een transportbeveiliging voor de juiste en snelle hulp bij overstroomde gebieden.

Drie onderdelen. Goed bedacht: De professionele versie met zijn voordelen:
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Flutbox Flutbox Pro 300

de slang aansluiten...

Sluit de slang gewoon aan met 

de C-koppeling en leid hem zo 

knikvrij mogelijk naar buiten. 

Klaarmaken om te pompen

Bevestig de kabel van de niveau-

schakelaar aan de bevestiging van 

de handgreep van de pomp. Voor 

continu gebruik moet en de niveau-

schakelaar naar boven wijzen.

Gebruik in continubedrijf

Kan ook zonder transportkist gebruikt worden

Zet de pomp aan...

en blijf pompen!

Zelfs onder de meest extreme 

omstandigheden kan het niet 

fout gaan bij het gebruiken van 

de Flutbox. Gewoon...

Bovendien

...kunt u het hart van de Flutbox, de krachtige U5 KS pomp, 

ook zonder de draagmand in uw huis en tuin gebruiken. Hetzij 

mobiel waar het nodig is, hetzij stationair.

Zonder draagmand:

Maak gewoon 

de houder op de 

pomphendel los en 

verwijder de pomp.

Platte zuiging:

Verwijder de korf 

om aanzuiging tot 

de kleinste rest-

hoeveelheid water 

te bereiken.

Voor het ruwe:

Met de bijgeleverde 

pootjes gebruikt u 

de volledige vrije 

doorgang (20 mm).

Hele straten onder water? Dit zijn zaken voor...

... professionele hulpdiensten en de Flutbox pro!


