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Spolsläp
SP1200-600
Arbetsvänlig design

Isolerat mot kyla

Slutet påfyllningssystem ger
enkel och smidig påfyllning
av vatten. Överfyllnadsskydd
underlättar kontinuerlig
extern matning.

Effektiv isolering skyddar tank
och pumputrustning. Klarar
stark kyla utan värmekälla.

Kraftfullt pumpsystem
Oberoende av el

Effektiv och driftsäker
pumpmodul från Grundfos.
Tryckstyrd varvtalsreglering
och trycktank.

Bensindrivet elverk ger el
till pump och eventuell övrig
utrustning.

Ett smidigt släp för effektiv spolning

Välisolerad låda för tank och pumputrustning. Ingen fryskänslig
utrustning utanför isolerlådan.

Bensindrivet elverk som tillbehör.
Låsbar låda och fastlåst elverk.
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Lättåtkomlig ventilmanöver och
praktiska anslutningar för påfyllning
och utlopp.

Pumpens manöverpanel och övrig
utrustning nås lätt vid öppnad lucka.
Personskyddad elmatning till pump.
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Standardutrustning
- Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.
- 600-liters tank av polyeten.
- Överfyllnadsskydd som stänger vid full tank gör att kontinuerlig extern matning alltid
håller tanken full samtidigt som det förhindrar överfyllning.
- Pumppaket från Grundfos fastmonterad innanför isolerlåda. Tryckstyrd varvtalsreglering
och trycktank. Maxtryck 9,5 bar, maxflöde 5 m3/tim och Alternativ pump på begäran.
- Elmatning till pump försedd med personskyddsautomat.
Pumppaket från Grundfos

- Lås för kåpa och draganordning.
- Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.
- Dekaler med texten Spolsläp.

Elverk
Som tillbehör finns ett elverk från Honda
som är fastlåst i anpassad låda.

Släpvagnen
-

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

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

http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf
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SP1200-600
- Totalvikt 1200 kg.
- Tillåten maxlast vid transport är totalt 645 kg
vilket kan fördelas på full tank 600 kg och 45
kg för tillbehör. (elverk 25 kg).
- Mått i meter - LxBxH = 4,11 x 1,89 x 2,02.

