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Strong schuimkanon handleiding 
 
 

Materialen 
 
- Strong schuimkanon op verrijdbaar onderstel (ca. 55kg) 
- Waterslang 10m met Gardena-koppelingen 
- Jerrycan schuimvloeistof (geen andere / eigen vloeistoffen gebruiken!) 
 
 

Installatie 
 
Bij het plaatsen van het schuimkanon rekening houden met een min of meer beschermde positie ter voorkoming van 
ongewenst gebruik en vervuiling van het apparaat, en bij voorkeur op een verhoging. 
Zorg ervoor dat elektrische apparaten en elektrische installatie in de nabijheid worden beschermd tegen het schuim, 
bijvoorbeeld middels afplakken. Advies bij horeca-toepassing: gebruik kunststof i.p.v. glaswerk! 
 
1. Plaats het schuimkanon op een geschikte positie en zet de remwielen op de rem. 
2. Sluit de waterslang aan op de onderzijde van het apparaat. De kraan op het kanon dient dicht te staan. 
3. De andere kant van de slang aansluiten op een schoonwaterkraan. Draai de kraan vervolgens volledig open. 
4. Plaats de slang met metalen zuigbuis in het vat met schuimvloeistof. 
5. Sluit de stekker van het schuimkanon aan op een geaard stroompunt 230V 16A. 
 
Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 
 
 

Bediening 
 

1. Schakel het schuimkanon in met de schakelaar bovenop de bedieningskast. 
Ventilator en pomp worden hiermee geactiveerd. 
De schuimvloeistof wordt door het transparante slangetje naar het kanon gepompt. 

2. Zodra de vloeistof in het kanon aankomt, kan de waterkraan onderop het kanon worden geopend. Na enkele 
seconden komt er schuim uit het apparaat. Middels deze kraan kan ook de mengverhouding tussen de 
schuimvloeistof en het water worden geregeld. 
BELANGRIJK: Laat de pomp niet droogpompen als de schuimvloeistof jerrycan (bijna) leeg is! 

3. Bij uitschakelen: eerst de kraan onder het schuimkanon dicht zetten, vervolgens de schakelaar bovenop uit 
zetten. Idem bij wisselen schuimvloeistof jerrycan. 

4. Indien het apparaat geen vloeistof meer aanzuigt, het apparaat 30 min volledig uit laten staan. Andere oplossing 
is de dunne slang vanaf de pomp naar het kanon loskoppelen bij het kanon en aanzuigen. 

 
 

Alle jerrycans (vol & leeg) dienen geretourneerd te worden. 
 


