slangvård
med hose master

Världens modernaste helautomatiska slangvårdsmaskin.

Revolutionerar hanteringen av använd brandslang.
Hose Master™ är världens modernaste helautomatiska slangvårdsmaskin för
brandslangar. Tvättning, provtryckning, håldetektering, torkning, märkning och
upprullning sker samtidigt och med full automatik. En patenterad trycksättningsteknik möjliggör provtryckning i en begränsad tryckzon vilket minskar vattenåtgången och sparar tid. Den höga kapaciteten förkortar arbetstiden avsevärt
och behovet av stora lokaler och kringutrustning minskar drastiskt. En serie
innovativa lösningar för de viktigaste momenten minskar energiåtgången
markant och förbättrar arbetsmiljön för operatören.
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Hose Master™ står för svensk kvalitet – alla komponenter och material är noga utvalda och kvalitetssäkrade.
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Den modernaste slangtvätten i världen är utvecklad av brandmän för brandmän med hänsyn till
konceptet ”Friska Brandmän”. Minskar direktkontakten med cancerframkallande kontaminering
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Tekniska data
Mått (L x B x H)  
Vikt   
Kapacitet  
Ljudnivå  
Vattentryck  
Slanglängd  
Upprullning
Manöverpanel
Restfuktighet  
Förflyttning

3.5 x 1.2 x 2.0 m inkl blötläggningskar
1200 kg
Upp till 20 slangar/h
<70 dB
Variabel upp till 25 bar
Min: 3 m, Max: obegränsad
Valbart enkelt eller dubbelt
Tryckskärm med anpassningsbart användargränssnitt
Utsida: <8%, insida <1%
Kan flyttas med pallyft

Anslutningar
- Vatten
- Tilluft    
- Frånluft   
- El   
- Nätverk  
- Avlopp

Kopplas till befintlig vattenledning
8 l/s (500 l/min), Arbetstryck 6-8 bar
Dimension 125 mm
3-fas N.G, 3x400V, 3x16A
TCP/IP
Avrinning i befintligt avlopp
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