DISAB Rental

Hyr ditt vakuumaggregat hos oss!

DISAB Vacturion™ DL10

DISAB Rental - när du är i
behov av extra kapacitet

Betalningsvillkor

Uthyrningsaggregatet kommer först vara tillgänglig när
DISAB Rental har mottagit:
• Ett signerat hyreskontrakt.
• Betalning av första hyresperioden. (Hyran betalas
månadsvis i förskott. Slutfakturering görs snarast
efter eventuella åtgärder är genomförda.)

Vi på DISAB förstår att man ibland kan vara i behov av
lite extra kapacitet. Därför erbjuder vi DISAB Rental,
som ger den flexibla valmöjligheten som varje jobb
kräver, med samma höga prestanda och produktivitet
som du förväntar dig av ett DISAB-aggregat.

Försäkring

Uthyrningsaggregatet är helförsäkrat. Vid eventuella
skador på maskinen är kunden skyldig att betala
självrisken.

Korttids- och långtidskontrakt*

Vår uthyrningsflotta är tillgänglig för kort- eller
långtidshyra och består av våra populära gatu- och
industrisopmaskiner samt våra mobila och semimobila vakuumsystem. Utbildning ingår i alla våra
kontrakt för att säkerställa hög effektivitet och säkerhet
bland operatören. Genom ett gott samarbete tar vi
tillsammans fram en lösning som gynnar våra kunder
och hjälper dem att växa samtidigt som de får bättre
kontroll över kostnaden och minskar riskhanteringen.

Rengöring / sanering av tank

Kunden ansvarar själv för rengöring av tank och
filterkammare. Om uthyrningsaggregatet lämnas
tillbaka smutsig, kommer kunden faktureras för den
verkliga städkostnaden, dock minst 10 000 SEK.

Allmänt
•

En säker lösning

Att hyra ett vakuumaggregat från DISAB Rental är ett
tryggt och säkert alternativ. I hyresavtalet ingår det
alltid en genomgång för hur operatören ska använda
maskinen på ett säkert och optimalt sätt. Vid uthyrning
av våra mobila vakuumlastare samt DISA-CLEAN
kräver vi att kunden redan har genomfört vår Learn
to Earn utbildning. Detta för att få en mer grundlig
utbildning när det gäller säkerhet och utförande.

•
•

•
•

Intresserad av att hyra?
Kontakta oss idag på ContactUs@disab.com
eller ring 0413-55 43 00.

•
•

Uthyrningsvillkor

•

Våra allmänna uthyrningsvillkor gäller för alla maskiner
som ingår i DISABs uthyrningsflotta.
* Aggregaten uthyres per månadsbasis.
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Vakuumlastare och DISA-CLEAN uthyres endast till
kunder som genomfört vår Learn to Earn utbildning.
Uthyrningsaggregatet
ska
återlämnas
till
uthyrningsstället om inget annat är överenskommet
Uthyrningsaggregatet ska återlämnas fulltankad
(gäller ej våra elektriska maskiner), tömd och
rengjord.
Eventuell transporttid ingår i hyresperioden.
Operatör och sugtillbehör tillhandahålles av kund.
DISAB Rental erbjuder ett standard slangpaket,
pris enligt prislistan.
Kunden är ansvarig för att uthyrningsaggregatet
följer angivet serviceschema.
Kunden ansvarar för materialet som sugs upp.
Inget otillåtet material får vistas i tanken.
Kunden ansvarar för alla driftskostnader som till
exempel bränsle, vägavgift etc.

ALLMÄN INFORMATION
Denna vakuumlastare drivs av lastbilens motor och kan suga upp allt vått och torrt material som får plats i en 8”
bred slang. En DISAB Vacturion™ DL10 används ofta för olika applikationer inom cementanläggningar, stålverk,
pappersbruk samt kraft- och energianläggningar.
Tankstorlek (m3)
9 Chassityp
Volvo FMX
exkl. filter
11,7 Antal axlar
3
Total tankvolym (m3)
Tankmaterial
Kolstål Totalvikt (ton)
28
Vakuumpump
3-lobs roots pump Motor (hk)
450
Max vakuum (mbar)
950 Utsläppsklass
EURO 6
Luftmängd, obelastad
8 100
(m³/h)

PRISER
Fast uthyrningspris / månad
* Slangpaket
* Startpaket DISAFLOW (art. nr. 490-090)
* Sanering av tank
* Övriga tillbehör
* Bränsle
** Learn to Earn

9 000 EUR
68 700 SEK
24 500 SEK
min. 10 000 SEK
på förfrågan
faktiskt belopp + 50%
5 500 SEK / deltagare

* = Extra kostnad vid önskemål.
** = Kunden måste ha genomfört en Learn to Earn utbildning för att få hyra aggregatet.

Utbildningen Learn to Earn hjälper dig
att tryggt, säkert och kostnadseffektivt
utföra arbetet.
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DISAB Centurion™ P20

DISA-CLEAN
ALLMÄN INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION

Denna vakuumlastare får sin kraftförsörjning av lastbilens motor och är utrustad med en sug- och blåsfunktion. Dess
runda tank gör att den passar utmärkt för både våta och torra applikationer och används ofta inom cementindustrin,
stålverk, pappersbruk, och kraft- och energianläggningar.
10 / 12 Chassityp
Volvo FMX*
Tankstorlek (m3)
exkl. filter
12,7 / 14,7 Antal axlar
4
Total tankvolym (m3)
Tankmaterial
Rostfritt Totalvikt (ton)
32
Vakuumpump
3-lobs roots pump Motor (hk)
450
Max vakuum (mbar)
950 Utsläppsklass
EURO 6
Max tryck (mbar)
1 100
Luftmängd, obelastad
8 100
(m³/h)

DISA-CLEAN fungerar utmärkt att använda i både stadsmiljö och på en industrianläggning för att rengöra vägytan
fri från damm och farliga PM10 och PM2.5 partiklar. Det kraftfulla vakuumsystemet avlägsnar effektivt och permanent
även de minsta dammpartiklarna. Tack vare att driften sker helt utan vatten, finns inget förorenat slam med finkornigt
damm kvar på vägytan.
Lastbilschassi
Volvo FE 250, 4x2 Modell
Turbo, 4-cylindrig
(Steg III B eller IV)
Motor
EURO 6, 185 kW Effekt
160 kW
(246 kW)
Hjulbas
4,30 m (4,6 m) Max vakuum
500 mbar
Bakaxel
13 ton Vakuumkraft
< 1 600 kg
Framaxel
7,1 ton Luftflöde
< 8 000 m³/h
Växellåda
Allison automat
(I-shift 12-vxl)

PRISER
Fast uthyrningspris / månad
** Slangpaket
** Startpaket DISAFLOW (art. nr. 490-090)
** Sanering av tank
** Övriga tillbehör
** Bränsle
*** Learn to Earn

10 000 EUR
68 700 SEK
24 500 SEK
min. 10 000 SEK
på förfrågan
faktiskt belopp + 50%
5 500 SEK / deltagare

* = Finns även som Mercedes-Benz
** = Extra kostnad vid önskemål.
*** = Kunden måste ha genomfört en Learn to Earn utbildning för att få hyra aggregatet.

Få en utökad flexibilitet i din
maskinflotta när du hyr från DISAB!

PRISER
Fast uthyrningspris / månad
* Slangpaket
* Sanering av tank
* Övriga tillbehör
* Bränsle
** Learn to Earn

10 500 EUR
68 700 SEK
min. 10 000 SEK
på förfrågan
faktiskt belopp + 50%
5 500 SEK / deltagare

* = Extra kostnad vid önskemål.
** = Kunden måste ha genomfört en Learn to Earn utbildning för att få hyra aggregatet.

Tar bort även de minsta partiklarna!
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DISAB BagVAC™

DISAB SkipVAC™
ALLMÄN INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION

DISAB BagVAC™ är en eldriven vakuumsugare monterad på ett robust stativ med justerbara teleskopben för
tömning direkt i storsäck. Aggregatet används oftast som en fristående vakuumsugare med en direktansluten 3”
eller 4” slang. Kontakta säljare för information om tillbehör.
BagVAC-125
BagVAC-165
BagVAC-250
3
Tankstorlek (m )
0,5
exkl. filter
1,5
Total tankvolym (m3)
Vakuumpump
Side channel blower
Max vakuum (mbar)
290
400
290
Luftmängd, obelastad (m³/h)
1 100
Spänning Frekvens (V/Hz)
400/50
Max effektbehov (kW)
12,5
16,5
25
Avsäkring
32 A
63 A
63 A
Höjd med ben (mm)
3 380
Höjd utan ben (mm)
1 990
Bredd (mm)
1 650
Längd (mm)
1 430
Vikt (kg)
1 030
1 130
1 270

DISAB SkipVAC™ är en portabel, kraftfull och kompakt eldriven enhet för snabbt och säkert bortskaffande av
damm och skräp med partikelstorlek upp till 40 mm. Aggregatet kan enkelt flyttas med en gaffeltruck eller kran.
Tömning sker genom att överdelen lyfts av med en gaffeltruck så att underdelen kan transporteras bort för
tömning. Kontakta säljare för information om tillbehör.
1 Total höjd (mm)
1 680
Tankstorlek (m3)
exkl. filter
1,5 Höjd utan överdel (mm)
1 100
Total tankvolym (m3)
Vakuumpump
Side channel blower Bredd (mm)
1 390
Max vakuum (mbar)
290 Längd (mm)
1 750
Luftmängd, obelastad
1 100 Vikt (kg)
910
(m³/h)
Spänning Frekvens (V/Hz)
400/50 Avsäkring
32 A
Max effektbehov (kW)
12,5

PRISER
Fast uthyrningspris / månad
* Städkit
* Slangpaket
* Sanering av tank
* Övriga tillbehör

11 000 SEK

* = Extra kostnad vid önskemål.

12 000 SEK
på förfrågan
på förfrågan
min. 8 000 SEK
på förfrågan

13 000 SEK

PRISER
Fast uthyrningspris / månad
* Städkit
* Slangpaket
* Sanering av tank
* Övriga tillbehör

11 000 SEK
på förfrågan
på förfrågan
min. 8 000 SEK
på förfrågan

* = Extra kostnad vid önskemål.

Finner du ej vad du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Ring 0413-55 43 00 eller e-posta ContactUs@disab.com.

Samla upp, paketera och forsla bort!
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