Tábori vizesblokk, utánfutón
Kompakt, nagy mobilitású WC, mosdó és zuhanyzó rendszer

Zuhanyzó fülkék
WC fülkék
Mosdó blokk
Pissoir + kézmosó blokk

Moduláris kialakítású rendszer, amely tökéletesen
az Ön igényeihez igazítható!

Minden mosdó, zuhanyzó és WC blokk az
utánfutó integrált részét képezi, és rövid időn
belül használatra késszé tehető.

Ön választhat az alábbi kialakítások közül:
3 zuhanyzó
3 WC
6 zuhanyzó
6 WC

Mindegyik kialakítás:
1 (2) pissoir + kézmosó
blokkal, avagy
1 (2) mosdó blokkal.

Zuhany-trió
Tágas, moduláris kialakítású, egyszemélyes zuhanyfülkék, amelyek
fala üvegszállal megerősített műanyag, belső oldala könnyen kezelhető gél bevonatú. A vízelvezetéssel ellátott zuhanytálcák rozsdamentes acélból készültek.

Mosdó blokk
Minden mosdó blokkban 2 mosdókagyló, 2 tükör, 2 db 220V-os hálózati csatlakozó és egy szappanadagoló található.

A fülke felső függönyei
segítik a fülke súlyának
flexibilis elosztását.

A zuhanyzó fej fixen a
mennyezetre rögzítethető,
vagy kézizuhanyként is
használható.

Minőség magas fokon
sima felületek
lekerekített sarkok
könnyű tisztíthatóság
magasfokú higiénia

Gépészeti blokk  friss vizes egység (1)
A következőket
tartalmazza:

 vízmelegítő rendszer
(2 db 75 literes bojler)
 használtvíz elvezető
 energiaellátó hálózat (2)
 fagyásgátló berendezés
(opció)
 generátor (3) (opció)

Szállításra készen
Az opcionálisan felemelhető tetővel
is rendelhető utánfutó az alábbi
szállítási méretekkel rendelkezik:
 magasság: 2 500 mm,
 szélesség: 2 300 mm,
 maximális hosszúság: 5 900 mm.
A vonóhorog állítható magasságú.

Pissoir + kézmosó
blokk
A vízöblítéssel felszerelt
pissoirok „nano” bevonatúak.

Minden pissoir el van látva
térelválasztó oldalfallal. A
kézmosó blokk egy mosdótálat, egy tükröt és egy
szappanadagolót tartalmaz.

Időjárásállóság
A körkörös platform teljes
vagy részleges oldalsó
ponyvával látható el.

WC-trió
Tágas, moduláris kialakítású, egyszemélyes fülkék, amelyek fala
üvegszállal megerősített műanyag, könnyen kezelhető gél bevonattal. A WC a könnyű tisztíthatóság érdekében „nano”-bevonatú. A fülkék vízelvezetéssel ellátott padlózata rozsdamentes
acélból készült. A vízöblítő rendszer gombnyomással hozható
működésbe. Minden fülke felszerelhető kézöblítővel is.

Műszaki adatok

Műszaki blokk

zuhanyzó
mosdókagyló
WC fülke
pissoir
kézmosó
Szállítási méretek
hosszúság
szélesség
magasság
magasság opcionális felemelhető tetővel
össztömeg
Telepítési méretek
hosszúság
szélesség
magasság

3
2
3
2
1

Melegvíz előállítás
fűtési kapacitás
üzemanyag
maximális fogyasztás
bojler (rozsdamentes acél, biztonsági termosztát)
tápfeszültség

~ 5900 mm
~ 2300 mm
~ 3150 mm
~ 2500 mm
3500 kg

Friss vizes ellátás / használt víz elvezetés
A műszaki blokkba integrálva, por és homok ellen védett,
működés közben fagyásmentes, rövid csövezésű, gyors
vízelvezetésű, használt-víz szivattyú rendszerrel.
szivattyú emelési magassága
30 m
szívómagasság
5m
teljesítmény
4000 liter/óra

~ 6600 mm
~ 3300 mm
~ 3150 mm

35 kW
gázolaj
4,5 liter/óra
2 * 75 liter
24 V

Utánfutó
Opcionális felszerelés
pótkerék
utánfutó megvilágítás
vonóhorog
felemelhető tető
időjárásvédő oldalponyva
áramfejlesztő generátor
fűtés
hajlékonyfalú tartály

285/70 R 19,5
civil vagy katonai 12 V / 24 V
NATO, DIN csatlakozás
2500 mm szállítási magasságra
6.5 kVA, 230 V, 50 Hz, dízel
20 kW dízel
1500 literes

teherbírás
maximális hosszúság
szélesség
tengely talaj feletti magassága
keret talaj feletti magassága
fékrendszer
vonóhorog állítható magasssága
kerekek
világítás
csatlakozás
szintező elemek

3500 kg
5900 mm
2300 mm
340 mm
540 mm
mechanikus r. automata
500 mm ÷ 1150 mm,
285/70 R 19,5
NATO vagy civil
12 pólusú NATO
4 darab

Egyéb mobil tábori rendszereink

SC 30 vizesblokk konténer

TFL 25 Tábori mosoda

FB 60 meleg levegő generátor

Körletsátor

A mosdó- és zuhanyblokkok
megfelelnek a legmagasabb
higiéniai követelményeknek és
komfortigényeknek. Az integrált
„száraz”-WC-k biztosítják a higiénikus és problémamentes
használatot.

A mobil tábori mosoda hatékonyan tisztít és szárít mindenhol. A mosási és szárítási kapacitása ~ 25 kg ruha / óra.
Egyetlen kiképzett kezelő szükséges a működtetéshez.

Univerzális fűtő rendszer, belső
terek, pl. sátrak, szobák, hangárok, óvóhelyek helikopterek és
merevszárnyú repülőgépek fűtésére és szellőztetésére.

Néhány perc alatt felállítható
sátor, amely 8 személy megfelelő elhelyezését képes biztosítani.

