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DISAB Futurion™
En ny generation vakuumlastare

DISAB Futurion™ är framtagen för
att ge operatören stor flexibilitet
och att kunna hantera många
uppdrag inom olika och varierande
användningsområden. Dess höga
prestanda med stort luftflöde ger
en kraftfull uppsugningsförmåga
som tillsammans med den runda
tanken gör att aggregatet passar
utmärkt för både våta och torra
applikationer.

Med andra ord klarar DISAB
Futurion™ av alla applikationer som
kräver sug, blås och/eller gräv. Det
är just flexibiliteten i kombination
med modern och användarvänlig
design som har gjort att DISAB
Futurion™ blivit en mycket populär
och omtalad vakuumlastare på
marknaden. Några av kunderna
återfinns inom byggentreprenad,
miljö- och saneringsbranschen,
cementindustrin, stålverk, kraft- och
energianläggningar, pappersbruk.

Att ha en vakuumlastare i sin
maskinflotta som klarar av att
hantera ett mångfald av olika
applikationer är till en stor fördel
för att skapa effektivitet. DISAB
Futurion™ klarar av alla de
utmaningar som våra övriga
modeller ställs inför. Den kommer
med en mängd olika applikationer
för att skräddarsy funktionen efter
kundens
specifika
önskemål.
Dessutom är den kompatibel med
slangarmen DISAB MultiFLEX™
och betecknas då som en kraftfull
och effektiv grävsugare.

Fördelar med DISAB Futurion™
Utrustad med rörhållare för
säker förvaring av rör vid
transport.
Aggregatets alla funktioner kan
manövreras på säkert avstånd
med en radio-joystick, vilket
skapar en säkrare arbetsmiljö
för operatören.

Utrustad med ett interaktivt
radiosystem som visar relevant
driftdata för operatören.

Utrustad med en tystare pump
av modellen 3 lobes Roots
pump, med vridna lober.

Kompatibel med DISABs alla
slangarmar, inklusive DISAB
MultiFLEX™ som kan användas
för att gräva vid exempelvis
friläggning av kablar eller
trädrötter.
Jalusiet skapar bättre och
enklare åtkomlighet av filter,
remmar etc. vilket kan reducera
tiden för servicestopp med 15%.

Ett modernt styrsystem med
smarta IoT-lösningar för att
stödja användaren och ge en
bättre överblick och kontroll
över fordonet och flottan.

Utrustad med slangstöttor för
optimal lastning av slangar.

DISAB Futurion™

Bra lastkapacitet tack vare låg
vikt och optimal lastfördelning.

DISAB Futurion™ MultiFLEX är
utrustad med en specialdesignad
luftlans som effektiviserar och
underlättar arbetet vid grävning.

DISAB Futurion™ MultiFLEX är
utrustad med en specialdesignad
högtryckstvätt som kan användas
för att enkelt spola av aggregatet
efter användning.
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EN MULTIFUNKTIONELL VAKUUMLASTARE

Sug
Med ett maximalt vakuum på
900 mbar skapas en kraftfull
uppsugningsförmåga som kan
hantera all sorts material som får
plats i en 10” slang.

Blåsning
Töm det uppsugna materialet
genom att blåsa ut det på önskvärd
plats.

DCAT-0004-0720-SVE

Grävsug
För att minimera skaderisken vid
friläggning av kablar och/eller
trädrötter.
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