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standaard uitrusting DUOTURB
pomp * membraanpomp 140 liter COMET 

roerinrichting * poedermixer in vulzeef

* injector met venturi

wielas * dubbele as vast

* as 60 mm met instelbare spoorbreedte

banden * banden dubbele as 350/50-16 12 ply  (4x)

ventilator * onder: 1x ventilator ø 800 mm , met 16 verstelbare schoepen

 tandwielkast met 2 versnellingen en neutraal

* boven 2x ventilator ø 700 mm , beide voorzien van richtbare (electrisch) blaasmonden 

welke samen 80 cm hydraulisch in hoogte verstelbaar zijn

tandwielkast met vast toerental

doppen * onder 2x 6 messing dubbele dophouders voorzien van Albuz ATR doppen

* boven links en rechts 2x 4 messing dubbele dophouders in luchtstroom van blaasmonden

filters * 1 aanzuigfilter, 50 mesh ,  goed bereikbaar - doorlaat pomp afhankelijk

* 2 hoge drukfilters, 50 of 80 mesh, achteraan

bediening * elektrisch met 4 magneetventielen , 27 watt

drukregeling * manueel

manometer * manometer 25 bar ø 100 mm klasse 1.0 

tank * polyester tank met inhoud van 1500 of 2000 liter

* zuiverwatertank voor spoelen van pomp

* zuiverwatertank voor wassen van handen

cardanas * afhankelijk type  dissel

dissel *rechte dissel met gaffel

algemeen * volledig verzinkt

* lichten voor openbare weg

1500 liter

1500 liter smal

2000 liter

2500 liter

15-mei-21
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opties

pomp * zuigerpomp,langzaamdraaiend, BAB 80 liter

* membraanpomp AR 135 liter

roerinrichting * 2de pomp (centifugaal) voor menging in tank , hydr. aangedreven via tractor

wielas * geremde as

* schommelas dubbel 2000 liter

enkel 1500 liter

dissel * kortdraaidissel , zware uitvoering

doppen * 3-dubbele anti-drup dophouders stuk

* TVI anti-drift doppen stuk

drukregeling * elektrische drukregelaar

spuitleidingen * dubbele spuitleidingen boven - onder


