Multi Mini Spole Trailer

NYHED
”Multi Mini Spole Trailer”

Endnu engang kommer S.F.L. med en nyhed, der gør arbejdet lettere for forsyningsselskaber, Installatørerfirmaer og entreprenører der arbejder med vand og gasledninger.
Med vores nye ”Multi Mini Spole Trailer” er det nu muligt at transportere spolede rør rundt til
arbejdspladserne, og på samme tidspunkt have op til 2 eller 3 forskellige rørstørrelser med på samme trailer.
”Multi Mini Spole Trailer” er fremstillet så den kan medbringe 63/50 mm i midten og enten 40 eller 32 mm i
siderne, brugerne har den fordel at rør er oplagret forsvarligt, at rør ikke bliver forurenet af at ligge på jorden, at
det er nemt at rulle rørene ud både på lageret og arbejdspladsen.
Anvendelse:
Håndtering af Vand, Gas og kabelrør
Der leveres på ruller.
•
•
•
•
•

Relining
Styrbar underboring
Pipe Bursting
Udlægning i åben grav
Oplagring

Trailer Data.
Egenvægt. 150 kg / total vægt. 350 kg
Trailer højde u/rør. 1,32 meter
Trailer højde m/rør. 1,70 meter
Trailer bredde.
1,60 meter
Trailer længde.
2,80 meter

Vores ”Multi Mini Spole Trailer” modeller fremstilles i 2 udgaver, den ene kan trækkes efter enhver
bil med trailer krog. Men vi har også lavet en model der kan bruges som lager reol, den opbevarer
rørene over jord niveau, så der ikke kommer forurening i rørene, samtidig kan den sættes på en trailer
og transporteres til ethvert arbejdssted.
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Multi Mini Spole Trailer

Brugs vejledning:

For læsning af rørspoler ø 50 mm eller 63 mm
tages bagenden af ved at åbne springboltene.

Rørspolen kan nu skubbes på plads i
bagenden af trailer.

Når rørspolen er på plads og vender korrekt
kan bagenden skubbes på plads, HUSK at
låse med springboltene

Inden du begynder at trække i røret, bør du
sikre den inderste rørende, så den ikke kan
springe når rør er brugt, og skade eventuelle
omkringstående.

Herefter trækkes røret ud af trailer

I de 2 side rum kan lægges 32 mm eller 40 mm
ruller på 50 Met eller 100 Met alt efter behov.
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