
Al het water dat u nodig hebt,

waar en wanneer u wilt!

NIEUW!

Standaard tot 

14.000 liter, 

meer 

is mogelijk

Probleemloos 

vullen, 

transporteren 

en verdelen

Spuitcapaciteit 

tot 45 meter, 

volledig instelbaar 

vanuit de cabine



Reeds vele jaren ontwerpt en bouwt de firma Brouwer in Balkbrug (Overijssel, Nederland) in

eigen beheer voertuigen en machines op het gebied van het optimaal transporteren en 

uitbrengen van grote hoeveelheden water. Al deze kennis en ervaring komen samen in het 

ontwerp van de gloednieuwe Brouwer Mobiele Watertanks.

Standaard tot 14.000 liter 
- en meer is mogelijk!
De mobiele watertanks zijn standaard

leverbaar met een inhoud van 2.000,

4.000, 9.000 of 14.000 liter. In overleg is

zelfs meer inhoud mogelijk. Elke tank is

voorzien van meerdere klotsschotten,

waardoor het rijden probleemloos en

comfortabel verloopt. De tanks kunnen op elk open (vracht)voertuig worden geplaatst en worden op 

4 punten vastgezet. De 14.000 liter tank wordt geleverd op een container-chassis.

Eigen pompinstallaties voor snel laden en lossen
Elke tank heeft een eigen pompinstallatie om zelfstandig te kunnen laden en lossen. Deze pompinstal-

laties worden, afhankelijk van de vereiste capaciteit, aangedreven door een Deutz, een Perkings of een

Honda motor. Zo blijft de vultijd bij elke tank altijd onder de 10 minuten en is een grote spuitkracht

verzekerd.

180 graden draaibaar waterkanon,
geheel regelbaar vanuit de cabine
Op elke tank is een instelbaar waterkanon

geplaatst dat 180 graden kan draaien. De

bediening geschiedt door de chauffeur in de

cabine. Hij heeft hiervoor een eenvoudig bedie-

ningspaneel, waarmee hij het kanon in elke

gewenste stand kan plaatsen en de gewenste

hoeveelheid water kan regelen. Op het kanon

kunnen verschillende spuitmonden worden

gebruikt. Er kan gespoten worden tot circa 

45 meter.

BROUWER MOBIELE WATERTANKS 
brengen probleemloos grote hoeveelheden water waar u het wilt.



Technische gegevens

Inhoud 2.000 liter 4.000 liter 9.000 liter 14.000 liter

Maten (lxbxh tank + pomp mm) circa 2250x1800x1000 3750x2000x1200 5400x2200x1200

Gewicht eigen tank 500 kg 900 kg 1300 2000

Gewicht totaal 700 kg 1100 kg 2125 kg 2875 kg

Ontluchtings nippels 2” 2” 2” 2”

Onderslede unp 140+ unp 140+ unp 140+ unp 200+ 
heftruckgaten heftruckgaten heftruckgaten heftruckgaten

Antiklotsschotten 2x 2x 3x 4x

Aanzuigslang 4” 4” 5” 6”

Bevestigingspunten 4x 4x 4x container chassis

Hoogte + draaien kanon standaard standaard standaard standaard
hydraulisch verstelbaar

Capaciteit kanon ca. 34 m ca. 34 m ca. 53 m ca. 52 m

Motor diesel diesel diesel diesel

Motor kw/pk Honda 1 cil. Honda 1 cil. Deutz 4 cil. Deutz 6 cil.
6.5 kw 6.5 kw 32 kw 48 kw

Aansturing kanon + motor elektrische elektrische elektrische elektrische 
bedieningskast bedieningskast bedieningskast bedieningskast

Start elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch

Water pomp max 65 m3 65 m3 100m3 150 m3

1000 L/p.min. 1000 L/p.min. 1600 L/p.min. 2500 L/p.min.

Opties 

- Thermisch verzinken

- Verven (kleur, logo’s etc) naar keuze

- Haspel

N.B. 

Wijzigingen ter verdere optimalisering 

in technische specificaties voorbehouden.

(Constructie wijzigingen voorbehouden)

n water waar u het wilt.



BROUWER MOBIELE WATERTANKS

- Tot 14.000 liter - en meer!

- Al het water dat u nodig hebt, 

waar en wanneer u wilt!

Ingebouwde pomp verzekert grote 

spuitkracht en vultijd onder de 10 minuten.

Makkelijk bedieningspaneel 

voor optimale instelling en 

regeling waterkanon vanuit de cabine.
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