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Mobil Aqua
Dricksvattensläp
Smidiga vattensläp för tillfällig vattenförsörjning

Klarar vinterkylan
Tappröret töms då tappventilen
stängs. Lådans effektiva isolering
skyddar hela systemet och gör
att det klarar stark kyla.

Smidigt, enkelt och
kostnadsbesparande
Påfyllning, utkörning och
uppställning utförs enkelt av
en person.

Snyggt och hygieniskt tappställe
Vid färd förvaras tappröret och den vita
bakgavelplåten väl skyddade innanför kåpan.
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Mobil Aqua
Dricksvattensläp
Typ

Bag-in-Box-system

Modellbeteckning
Egenskaper

Med IBC-tank

BIB750-420

DS750-600

DS900-600

Vattnet fylls i en liner av livsmedelsgodkänd
polyeten.

Vattnet fylls i en IBC-tank av livsmedelsgodkänd polyeten.

Kraftig låda på 420 liter. Lådan är en stabil
hållare för linern och isolerar både mot kyla
och värme.

Isolerlåda skyddar både mot kyla och
värme.

Ett mycket enkelt och smidigt system för
montering av linern.

Filtrerad avluftning.

Påfyllning
Frysskydd

Sluten påfyllning med slang försedd med kamlock-koppling. Enkel hantering.

Volym vatten

420 liter

410 liter

Avser lådans volym. Full volym ger maxlast
för släpet.
750 kg

Tanken rymmer 600 liter, angiven volym är
tillåten volym för transport med avseende
på tillåten maxlast.
Tillåten volym är tydligt markerad på tank.
750 kg
900 kg

Nej

Nej

Ja

Mycket hög

Hög

Hög

Nej

Ja

Ja

Totalvikt släp
Körkortsbegränsning
Hygienstandard
Överfyllnadsskydd

Tappröret töms efter att tappventilen stängts. Systemet klarar stark kyla eftersom inget
vatten blir kvar utanför den isolerande lådan.
550 liter

(1)

(1) Dragfordonets totalvikt begränsas till max 2600 kg med B-körkort och 3350 kg med utökat B-körkort.
Läs mer på: http://www.poanws.se/gallery/1565092455.4489.pdf

-

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.
Svensktillverkad kåpa, låsbar.
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Mobil Aqua
Dricksvattensläp
Standardutrustning
- Tappventil monterad innanför isolering men manövreras utifrån.
- Två fastmonterade lådor för tillbehör.
- Hållare för loggbok.
- Vit bakgavelplåt för renhet och instruktion om ventilmanöver.
- Tapprör med utlopp i rostfritt stål.
- Dekaler och takskylt enligt bild.
- Låsanordning för draget.
- Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

Tillbehör

Mobilt påfyllningspaket

Fast påfyllningsstation,
monteringssats

Liner för
Bag-in-Box-släp

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

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

Slitstark livsmedelsgodkänd
gummislang på 10 meter.
Monterad påfyllningskoppling
med ventil samt slanghylla.

Pumppaket för
trycksättning

Låda för vattenpåsar
Vattenpåsar

Vattenpåsar kan erbjudas från
låda som hängs på bakgavel
vid uppställning.
Rymmer 60 påsar.

5-liters vattenpåsar till dem
som ska hämta vatten.

Lätthanterligt pumppaket
levereras startklart i
praktiska lådor.
Tryckslang på 20 meter.
Anpassade kopplingar.
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