
SIKKER OPPUMPNING
AF EKSTRA STORE HJUL

EGENSKABER
–– Sikker og ergonomisk oppumpning af store hjul
–– Kan også anvendes til lastvogns- og traktorhjul
–– Udstyret med både en frontdør og en sidedør
–– Frontdøren er inkl. pneumatiske låsepaler
–– Kan monteres med en AHCON pumpecomputer

OTR MAXI SAFE sikkerhedspumpeburet kan anvendes til oppumpning af hjul med en højde på op til 2.200 mm.

Brugen af sikkerhedspumpeburet sikrer, at både ergonomi og sikkerhed tilgodeses. De store, tunge hjul rulles 
ind i buret og alle kontakter og pumpecomputer kan placeres i en brugervenlig højde.

OTR MAXI SAFE sikkerhedspumpeburet er udstyret med en 
dobbeltdør foran og rulledør i venstre side. Frontdøren er forsynet 
med særlige pneumatiske låsepaler, som giver en ekstra høj grad 
af sikkerhed i tilfælde af en sprængning.

Bunden af buret er udført i galvaniseret stål, som nedbringer 
risikoen for dannelsen af korrosion på pumpeburets kontaktflade 
med gulvet. Buret er desuden med regulerbare fødder, der sikrer 
en stabil position på værkstedsgulvet.

Sikkerhedspumpeburet kan monteres med en 
AHCON pumpecomputer.

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 120MAXI

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 120MAXI

NØDTØMNINGS- 
SYSTEM
Inkl. 10 meter kabel 
og kontakt.

Varenr. 950 13 006

FARVE

7016 truck OTR EM

KØRETØJ MAX HJULSTØRRELSE 

H: 2.200 mm –– B: 1.200 MM

MODEL VARENR. DIMENSIONER
OTR MAXI SAFE sikkerhedspumpebur (kun bur) 150 63 000 2.438 (H) x 1.620 (B) x 2.700 (L) mm

TRÅDNET

duplex

AHCON OTR MAXI SAFE SIKKERHEDSPUMPEBUR

OTR MAXI SAFE med PCI 900 pumpecomputer
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