Missouri 3018
Art. nr: 121419

Produktinformasjon
Missouri 3018 er et mobilt høytrykksystem med vanntank montert på en to-akslet
TYSSE tilhenger med påmonter aluminiums lokk med gassdempere. Med Missouri 3018
er det mulig å rengjøre effektivt med høytrykk overalt uten at det er tilgjengelig strømeller vannforsyning. Vanntanken på hele 500 liter rekker til å utføre de fleste oppdrag.
Tilhengeren leveres komplett med et høytrykksaggregat som består av en
høytrykkspumpe som blir drevet av en Kubota dieselmotor. Aggregatet er utstyrt med
en varmekjele på hele 70 kw som sikrer stabil og temperatur på spylevannet.
Missouri 3018 er levert med selvstarter og automatisk turtallsregulator som gir
brukeren en maksimal effekt.
Høytrykkspumpen er tilkoplet sammen med en automatisk 25 meter slangerulle,
høytrykkspistol og 900 mm vaskelanse. Med dette utstyret kommer du raskt i gang
med arbeidsoppgavene samtidig som du har en meget god arbeidsradius. Missouri 3018
egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking, bygg og anlegg.
Lett å transportere og manøvrere
Robust konstruksjon og enkel i bruk
Perfekt løsning for bygg/anlegg og landbruk
Kan leveres med forskjellige lengder på spylelanser

Teknisk data:
Varenavn: Missouri 3018

Standardutstyr

Varenummer: 121419

25 meter h.t.slange, spylepistol, enkel rustfri spylelanse,
med 2505 h.t.dyse.
Spylepistol og lanse er levert med hurtigkoplinger.

Styringssystem: By Pass
Drivstoff: Diesel
Trykk: 300 Bar
Vannmengde: 1080 ltr/time - ltr / timme - ltr / hour
Spenning: 12 V V-Amp
Motor: 18 hk - hp
Motortype: Kubota 3-sylider
Pumpeturtall: 1450 Rpm - Varvtal
Maks temperatur vannutgang: 140
Høytrykkslange: 25 meter - meters
Vanntemperatur justerbar: 30 - 140
Varmeefekt: 70 kW
Slangetrommel: Ja - rustfri med automatisk inntrekk
Vanntank uten benevnelse: 500 liter
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Skumsystem: Ja
Type henger: 2-akslet Tysse henger med alu kapell
Brennstofftank: 35 liter - liters
Brennstoff: Diesel
Brennstoff forbruk liter: 5,6 ltr/time - ltr / timme - ltr /
hour
Antall pumper: 1 stk - st - pcs
Kjem.injektor: Skumblokk med kjemijustering
Kjølesystem: Vannavkjølt
Start / stopp system: Elektrisk start
Vekt: 825 kg
Dimensjoner: 410x193x210 cm

IPC Foma Norge AS - E-post: info@foma.no - Tlf: +47 64 91 70 00

