
Kaiser. Performance counts. 

Innovativt tankkoncept med maximalt förvaringsutrymme
KOMPAKT 

RÖRLEDNINGSSPOLNING



Innovativ och användarvänlig

Den nya MicroCombin övertygar med sitt innovativa designkoncept. Förvaringsutrymmet på 1 580 liter är det största i sin klass, dessu-
tom är viktfördelningen optimal.
Det moderna styrsystemet består av en central kontrollpanel på spolslangvindan, en radiofjärrstyrning och elpneumatisk manövreringen 
av de viktigaste funktionerna.

Fordonsdata

Toyota Hilux S’Cab 2.4 D 4x4, 150 HP, dragkrok (option), luftkonditionering, ljudsystem, aluminiumfälgar, året runt däck med höjd lastka-
pacitet, förstärkt fjädring, max. totalvikt upp till 3.5 ton (landspecifikt). Den kompakta MicroCombin är lämplig för underjordiska parke-
ringsgarage och får köras med vanligt personbilskörkort.

Tekniska data

Högtryckssystem

 > 3-cylindrig kolvpump med ett max. flöde på 90 liter/min och 
max. arbetstryck på 150 bar

 > Hydraulisk spolslangvinda med kapacitet för 100 m ½" hög-
trycksslang 

 > Integrerade tankrengöringsmunstycken för optimal tömning av 
slamtanken

Vakuumsystem

 > Lamellkompressor med max. luftflöde på 345 m³/h
 > Pneumatisk sug / tryck omslag

Manövrering

 > Manöverpanel på spolvindan
 > Radiofjärrstyrning
 > El-pneumatisk manöver av de viktigaste funktionerna
 > Optimal förbrukning tack vare volymvariabel hydraulpump
 > Funktionsinformation i display
 > Motor start/stopp via radiofjärrstyrningen – Eco Mode

Tank

 > Slamtank 830 liter, spolvatten 400 liter
 > Slamtanken kan användas som spolvattentank vid behov
 > Helautomatisk spolvattenpåfyllningsutrustning 

Tillvalsutrustning

 > Högtryckspump med ett max. flöde på 70 liter/min och max.   
 arbetstryck på 200 bar

 > Längdmätare på högtrycksslangen
 > Vattenpåfyllningsvinda med kapacitet för 20 m ¾" påfyll 

 ningsslang + 17 m ¾" slang löst medlevererad.
 > Hydraulisk genomsugbar sugslangvinda med en kapacitet på  

 12 m 2.5" sugslang
 > Backningskamera
 > Vinterpaket + stationär värme
 > Hetvattenpanna för uppvärmning av spolvattnet
 > Heltäckande bakdörr
 > 220 V inverter
 > Underbelysning + arbetslampa
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