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SIKKER OPPUMPNING
AF DE STØRSTE HJUL

EGENSKABER
–– Hjulene loades på den vandrette led

–– Buret kan håndtere ekstra store hjul

–– Anvend en gaffeltruck til at få hjul ind i buret

–– Den mest sikre måde at oppumpe store hjul

Buret laves i 2 versioner: SIMPLEX og DUPLEX 
trådnet – som betyder både med et enkelt og med 
et dobbelt beskyttelseslag.

AHCON OTR X-BOX er et sikkerhedspumpebur til meget store hjul. X-Box adskiller sig fra vores øvrige 
sikkerheds pumpebure ved at være designet til at pumpe hjul på den vandrette led.

Fordelene ved denne konstruktion er flere. For det første betyder det, at man undgår at skulle rulle 
hjulene ind i buret - med fare for, at de vælter. På samme tid betyder den vandrette position af hjulet, 
at trykbølgen ved en evt. eksplosion vil være rettet ned eller op.

Hjulet kan loades i buret horisontalt med en gaffeltruck.

X-BOX er det absolut mest sikre pumpebur på markedet 
til store hjul – og særligt låseringshjul.

AHCON X-BOX SIKKERHEDSPUMPEBUR

TILBEHØR

PCI 900/12 BAR 
PUMPECOMPUTER KIT
Fuldautomatisk pumpecomputer 
med en ekstremt brugervenlig betjening og 
et meget lavt støjniveau.

Leveres inkl. udstyr til installation 
på pumpeburet.

Varenr. 100 09 120XBOX

PCI 1200/12 BAR 
PUMPECOMPUTER KIT
Fuldautomatisk pumpecomputer 
med 4 forskellige programmer og 
et meget lavt støjniveau. 

Leveres inkl. udstyr til installation 
på pumpeburet.

Varenr. 100 12 120XBOX

NØDTØMNINGS- 
SYSTEM
Inkl. 10 meter kabel 
og kontakt.

Varenr. 950 13 006

FARVE

7016 truck OTR EM

KØRETØJ MAX HJUL STØRRELSE

H: 2.200 mm –– B: 1.400 MM

MODEL VARENR. DIMENSIONER
X-BOX sikkerhedspumpebur (kun bur), DUPLEX 150 90 000 1.730 (H) x 2.480 (B) x 2.800 (L) mm

X-BOX sikkerhedspumpebur (kun bur), SIMPLEX 150 90 100 1.730 (H) x 2.480 (B) x 2.800 (L) mm

TRÅDNET

duplex simplex


