HYDROGUMMERING® med lågtryck

Den mobila
Anti-Graffitilösningen:

SKID V5

Endast bruk av våra produkter ger rättigheten att använda våra registrerade varunamn: HYDROGUMMERING®, VORTEX®, NETTWORK®

Val av Högtrycksfunktion
eller Hydrogummering®

12V fjärrkontroll
Säkerhet: vattennivå
temperatur
el
nödstopp

NETTWORK®s
AUTONOMA SKID

Vattentank: 420 liter med säkerhetssensor för vattennivå och 3/4" sugslang.

Hydrogummering:
• 60 liters behållare med dräneringsfilter
• 25 meter slang (luft, vatten,
blästermedel), med möjlighet att
förlänga till 75 meter.
• Handtag med fjärrstyrning och
VORTEX® munstycke

Chassi: Monoblock, med bärram,
vattentank,hydrogummeringsbehållare
och slanghållare.
Mått (mm): 1820L x 1398 B x 1400 H
Material: 2.5 mm rostfritt stål.

Högtrycksenhet
Automatisk uppsamling av 20 m
slang (5/16) med ställbart
HT-munstycke.

Högtryckspump: 15 liter/min
- 200 bar max.

VORTEX® tekniken

Handtag med fjärrstyrning av lufttryck,
start/stopp samt reglage av vattenflöde.

Påfyllning för motor- och
kompressorolja

Konventionell blästring

VORTEX® blästring®

VORTEX® systemet är ett patenterat roterande lågtryckssystem
(mellan 0.5 och 1.5 bar mot underlaget).
Luft/vatten/ mjukt mikroblästermedel blandas i en kammare
och sprutas i en homogen stråle mot underlaget.
Blandningen ‘hydrogummerar‘ underlaget med en mjuk
lateral rörelse, utan att skada dess yta.

Installation i fordon
• Bakdörr: 1400 mm bred
• Minimumbredd mellan hjulhus: 1250 mm
• Lastkapacitet: 1500-1800 kg

Lättillgänglig anslutning för
påfyllning och tömning av vatten

• 4.3 m3/min komprimerad luft
• 1 luftanslutning för tillbehör ( dammsugare,
pneumatisk borrmaskin, etc.)
• Motor: Deutz F3M 2011 F Diesel
• Effekt: 31,5 kW
• Rpm : 1700-2800 varv/min
• Cylindrar: 3 (2033 cm3)
• Ljudnivå: 91 dB(A)

VORTEX® Turbo. 2 munstycke

Varje komponent till VORTEX® munstycke är
utbytbar, vilket garanterar optimal livslängd.

Tillbehör

För vidare information :

Kapacitet:
• Rengjord yta/dag: 50-150 m2
• 1 operatör
• Förbruk blästermedel/m2: 1-2 kg
• Dieselförbruk/dag: 35 liter
• Livslängd för munstycke vid maximal effektivitet:
25 T blästermedel
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220 V generator
Ventilering för fordon
Varmvattenberedare
Pneumatisk dammsugare
Pneumatiskt sprayhandtag
(för preventiv behandling med
skyddsprodukter)
• Uppsamlingskar
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