Vist på billedet: FlexLine® 312 Nordic

Et all-round kombianlæg testet af hverdagen og
optimeret til at effektivisere tid og brændstofforbrug
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Comfort
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www.hvidtved.dk

FlexLine® 312 COMFORT
Et all-round kombianlæg til den krævende bruger
Optimer din forretning
FlexLine® er en alsidig slamsuger
designet til hverdagens forskellige og
udfordrende opgaver. For eksempel,
tømning af septiktanke og sandfang,
rensning af bred vifte af rørledninger.
FlexLine® anvendes også til tømning
af olie- og fedtudskillere.

Gennemtestet til hverdagen
Uanset hvordan FlexLine® anvendes i
hverdagen, kan du vide dig sikker på,
at teknologien sikrer dig en optimal
udnyttelse af dit brændstof. Modulerne,
der er grundstenen i vores anlæg, testes
i alverdens opgaver. Dette har gjort
FlexLine® lettere og mere effektiv.

Den intuitive betjening gør FlexLine®
anvendelig til stort set alle de opgaver,
man som operatør møder i sin hverdag.
Anlægget er udlagt til 1 mandsbetjening

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 FlexLine® Comfort,
får du ekstraudstyr, der gør hverdagen
nemmere. Det inkluderer blandt andet:
• Transporttromle (50 m 3”)
• 9 kW oliefyr
• Skabe med varme og lys
• Komfortskab m. varme i vandbeholder
• Variabel reguleret vakuumpumpe

Tekniske specifikationer
• 12.000 liter, 1 bar overtryk
• Flytbart stempel, trykluftstyret, 3 positioner
• 3 sæt trykluftstyrede dorne
• 4" luftstyret top- og bundsug
• Fuldautomatisk hydraulisk endedæksel
• Uraca 718, 333 l/min @ 170 bar
• Hydraulisk slangetromle med 200 m 1" spuleslange i plast
• Hydraulisk slangetromle med 50 m 3/4" og 60 m 1/2" spuleslange i plast
• CVS 1600 - oliekølet, udstyret med smørepumpe
• 26.666 l/min (1.600 m3/h) @ frit flow / 26.166 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
• Kassetteafvanding fra rum bag stempel
• 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

4 skabe, 3 med varme og lys, 1 tøjskab med varme og lys, 1 komfortskab med
vandbeholder, vandvarmer, sæbe- og papirholder, 2 slangereol, 1 redskabskasse
1x1” og 1x1/2” dyser, holder for 5x1” og 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 sikkerhedsbjælke til bagluge, 1 stige monteret på siden.
• 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
• Eksempel på chassis: Scania G 450 B6x2*4 inkl. bakkamera og navigation

Skabe og hylder
Tilbehør

Skilte og maling
Chassis

• 9 kW oliefyr. Når højtryksanlægget ikke anvendes, kan der cirkuleres opvarmet vand
gennem hele højtryksanlægget.
• Uraca 718 (390 l/min @ 140 bar) • CVS 1300 (21.666 l/min) • Slangetromle (150 m 5/4”)
• Slangestyr • Metertæller

Frostsikring
Andre optionsvalg

Med et flytbart stempel får du mulighed for at tilpasse vandog slamtank til de forskellige opgaver, du møder i din hverdag.
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

