Vist på billedet: RECycler® 414 Nordic

Oplev de mange fordele ved et fuldautomatisk
genbrugssystem: Øget produktivitet og rentabilitet

RECycler® 414
Comfort

Hvidtved Larsen

www.hvidtved.dk

RECycler® 414 Comfort
En stærk genbruger til trange omgivelser
Optimer din forretning
Uanset hvordan RECycler® anvendes i
hverdagen, sparer du tid på fyldning
af vand og kørsel til og fra depoter. En
optimal udnyttelse af brændstof gør din
investering mere lønsom. Alle opbygninger
er på standardiseret komponenter fra
anerkendte internationale leverandører.

Gennemtestet til hverdagen
Recycler® er en alsidig slamsuger skabt
til opgaver hvor der er brug for større
vandmængder, og opgaven ikke tillader
at trække vand fra nærliggende faciliteter. Det unikke genbrugssystem renser
vandet i samme hastighed som der kan
spules, uden unødvendige ophold.

Vores 5-trins vandgenbrugssystem er
udstyret med to filtre og en række
cykloner der renser vandet og sikrer
spulepumper og dyser en langere levetid.

Med mere end 100 års erfaring er vores
tekniske løsninger gennemtestede og
anerkendte af både forretningsejere og
operatører over hele verden.

Ekstra komfort i hverdagen
Uanset hvilken slamsuger du vælger fra
Hvidtved Larsen, kan du regne med, at
den kan holde til at blive brugt. Vælger
du vores RECycler® Comfort, får du
ekstraudstyr, der gør hverdagen
nemmere. Det inkluderer bl.a.:
• Slangestyr og metertæller
• 9 kW oliefyr
• Skabe med varme og lys
• LED arbejdslampe og blitzblink
• Variabel reguleret vakuumpumpe

Tekniske specifikationer
• 14.000 liter, 1 bar overtryk
• Flytbart stempel med trykluftstyrede dorne, 3 positioner
• 3 sæt trykluftstyrede dorne
• 4” luftstyret top- og bundsug
• Fuldautomatisk hydraulisk endedæksel
• URACA P3-45, 471 l/min ved 150 bar
• Hydraulisk slangetromle med 300 m 5/4” spuleslange i plast
• Slangestyr og metertæller
• Hydraulisk slangetromle med 50 m 3/4” og 60 m 1/2” spuleslange i plast
• Vandgenbrugssystem med Vogelsang pumpe
• CVS 1600 lamelpumpe - oliekølet, udstyret med smørepumpe
• 26.667 l/min (1.600 m3/h) @ frit flow / 26.167 l/min (1.570 m3/h) @ 60% vakuum
• 5” sugeslange med hydraulisk løft og teleskop, og separat udsving
• Transporttromle med 50 m 3” (20+20+10 m) sugeslange med TW coupling
• 1 kontrolpanel på bagsiden af tanken
• 1 kontrolpanel inde i et skab
• Fjernbetjening med 12 funktioner
• 5 stk. LED arbejdslamper, 2 stk. rotorblink, 1 stk. lysbro, 4 blitzblink
• 6 stk. sidemarkeringslys med indbyggede reflekser

Tank

Vand

Vakuum

Styring
Lys og reflekser

• 3 dobbeltskabe + 1 dobbeltskab m. håndvask, vandvarmer, sæbe og papirholder
• 1 enkeltskab, 1 tøjskab
• 1 stk. værktøjsskab, 1 redskabskasse, 2 slangereol
• 1x5/4” og 1x1/2” dyser, holder for 5x5/4” and 5x1/2” dyser, 6 dækselkroge, 1x1 m sugerør
til kassetteslangen, 1 TW reduktion 4” hun til 3” han, 1x5” Bauer reduktion med lukkering til
4” TW han, 1 sikkerheds bjælke til bagluge
• Førehus og tank: Ivory White
• Undervogn: Grå
• 8 trins malerproces (korrosionsklasse C3, Tank: 200-300 μm, Resten: 100-120 μm)
• Skilteplader til logo og tekst

Skabe og hylder
Tilbehør

Skilte og maling
Chassis

• Eksempel på chassis: Scania G 500 B8x4*4 CG17N inkl. bakkamera og navigation
• 9 kW oliefyr. Når højtryksanlægget ikke anvendes, kan der cirkuleres opvarmet vand
gennem hele højtryksanlægget.
• Arktiske frostsikring ned til -20°C: 30 kW oliefyr og opvarmning på 5 ventiler

Frost protection
Andre optionsvalg

Det flytbare stempel og genbrugssystemet giver dig værktøjet til at
øge effektiviteten af spuling, vandpåfyldning og kørsel med op til 55 %
Slam

Vand

Flytbart stempel. I takt med at vandet bruges i tanken, kan stemplet flyttes via kontrolpanelet for at give mere plads til slam.
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Vi tager forbehold for trykkefejl.

Flytbart stempel

