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Mobil Aqua
Trycksättningssläp
TS1200-600
Enkelt och smidigt

Stor uthållighet

Kommer snabbt på plats
för att trycksätta eller
utföra annan pumpning.

Enkelt att koppla in matning
från separat tank som ger
större uthållighet och
avbrottsfri trycksättning.

Driftsäkert

Isolerat mot kyla

Effektiv och driftsäker
pumpmodul från Grundfos.

Klarar stark kyla utan
värmekälla.

Hygienisk
Filtrerad avluftning, slutet
påfyllningssystem och
skyddade anslutningskopplingar ger en trygg
och säker hantering.

Enkel hantering
Funktionell design gör
driftsättning och
hantering enkel.

Välisolerad inneslutning skyddar
tank och annan utrustning mot
kyla och smuts. Slanghylla och
20 meter slang.

Enkelt att koppla in extern
matning som ger hög uthållighet.
Låsbar kåpa ger bra skydd.

Anslutningar är väl skyddade
innanför kåpan. Spillplåt leder
bort vatten som kan rinna ut vid
in- och urkoppling.

Praktiska förvaringslådor för
extra tillbehör.

Släpet kan också ställas ut som
tillfälligt tappställe utan att
pumpen driftsätts.
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Mobil Aqua
Trycksättningssläp
Standardutrustning
- Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.
- 600-liters tank av livsmedelsgodkänd polyeten. Stor öppning upptill på 400 mm vilket
underlättar urspolning och inspektion.
- Filtrerad avluftning.
- Överfyllnadsskydd som stänger vid full tank.
- Anslutning för påfyllning och utlopp innanför bakgavel och försedda med skyddslock i
kedja vilket ger hög hygien och bra skydd.
Pumppaket från Grundfos

- Pumppaket från Grundfos fastmonterad innanför isolerlåda.
Maxtryck 6 bar, maxflöde 6 m3/tim
- Elmatning till pump försedd med personskyddsautomat.
-

Slanghylla med 20 meter livsmedelsgodkänd slang komplett med kopplingar och ventil.
Matarslang - Livsmedelsgodkänd slang på 5 meter för matning från extern tank.
Övergångskoppling – Brandpostkoppling/kamlock hane, för inkoppling på extern tank.
Lås för kåpa och draganordning.
Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.
Tydliga dekaler med dricksvattensymbol och texten Dricksvatten.
Bakgavelplåt och tapprör som monteras då släpet nyttjas som vanligt tappställe.

Tillbehör
- Bensindrivet elverk från Honda som är fastlåst i anpassad låda
- Startpaket - Påfyllningsstation av livsmedelsgodkänd slang med kopplingar,
ventil samt slanghylla.
- Förlängningsslang – Livsmedelsgodkänd slang för ökad räckvidd.
- Inkopplingspunkt – För fast installation, komplett inklusive informationsskylt.
Bensindrivet elverk från Honda

Släpvagnen
-

Svensktillverkad.
Svetsad konstruktion i galvaniserat stål.
Heltäckande kåpa i glasfiber, låsbar.
Bromsad och godkänd för 80 km/h.
Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

Körkortskrav?
Vilken kombination av bil och släp är OK?
Läs mer på:

TS1200-600
- Totalvikt 1200 kg.
- Tillåten maxlast vid transport är totalt 640 kg
vilket kan fördelas på full tank 600 kg och
40 kg för tillbehör. (elverk 25 kg)
- Mått i meter - LxBxH = 4,11 x 1,89 x 2,02.

http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf
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