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Mobil Aqua
Bag-in-Box-släp
BIB750-420

Hygienisk design

Isolerat

Smidigt och enkelt

Påfyllning sker slutet till plastliner
inne i boxen. Ger en trygg och

Effektiv isolering skyddar både
liner och tappventil. Klarar stark
kyla utan värmekälla.

Endast en person behövs för
montering av liner, påfyllning,
transport och uppställning.

säker hantering av vattnet.

Isolerlåda och plastliner

Släpvagnen
-

Svensktillverkad kvalitetsvagn.
Svetsad konstruktion i varmgalvaniserat stål.
Bromsad och godkänd för 80 km/tim.
Mått i meter - LxBxH = 3,86 x 1,65 x 1,91.
Totalvikt på 750 kg = inga körkortsbekymmer.

-

Effektivt isolering mot kyla och värme.
Liner av livsmedelsgodkänd polyeten.
Tappventil som manövreras utifrån.
Tappventil och tapprör kan tas ur för diskning.
Volym på 420 liter.

Välisolerad låda ger ett effektivt skydd så att vattnet i linern och
utloppsventil inte fryser. Tappröret töms då ventilen stängs.
Påfyllning utförs enkelt och hygieniskt från botten. Hållare för
loggbok och fastmonterade tillbehörslådor.

Snyggt och lätthanterligt tappställe. Vid färd förvaras tappröret och den vita bakgavelplåten
väl skyddade innanför kåpan.
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Bag-in-Box-släp

Standardutrustning
-

Isolerad låda på 420 liter.
En plastliner ingår.
Bakgavelskylt.
Tapprör med utlopp i rostfritt stål.

-

Tappventil monterad innanför isolering och manövreras utifrån.
Fotsteg och knästöd för att underlätta montering av liner.
Två fastmonterade lådor för tillbehör.
Hållare för loggbok.

- Lås för kåpa och draganordning.
- Dekaler och takskylt enligt bild.
- Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

Tillbehör
Plastliner

Startpaket

Hygienisk plastliner med
skyddad anslutningskoppling.
Läggs i isolerlådan och ansluts
enkelt till utloppssystemet.

Kraftig och slitstark livs- medelsgodkänd gummi- slang på 10 meter.
Monterad påfyllningskoppling
med ventil samt slanghylla.

Låda för vattenpåsar

Vattenpåsar

Lådan hängs på bakgavel vid
uppställning. Vid transport
förvaras den fastsatt inne i
släpet. Rymmer 50 påsar.

Påfyllningspaket

Smidig livsmedelsgodkändflatslang på 5 meter.
Monterade kopplingar ochventil samt lös övergångs-koppling för brandpostuttag.

Pumppaket

5-liters vattenpåsar för extra
god service till dem som ska
hämta vatten.

Lätthanterligt pumppaket.
Levereras startklart med
anpassade slangar och
monterade kopplingar.
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