
NEPTUNE 7-72 DE “HITRA” dieseldrevet varmtvannsvasker, 
diesel brenner for oppvarming av vannet, impeller sugepumpe, 
inverter, rustbeskyttet.

En komplett vaskeløsning for oppdrettsanlegg under vann og
over vann, for fjerning av blåskjell, rur, tang og tare på merde- 
ringer, flytepotonger, kjettinger, flåtevegger, gangbaner, utliggere, 
under vannlinjen på båter og brygger.

Den “patenterte”hydrodynamiske Potong lansen og merden /rur 
lansene sammen med oppvarmet (70-80 grader) saltvann / fersk-
vann gjøres jobben enkelt og effektivt.

Merde / rur lansene leveres etter standard mål på merderingen 
400 mm - 450 mm - 500 mm - 630 mm.

4 Renholdsløsning for oppdrettsanlegg
4 Vasking av flytepotonger under vann
4 Vasking av merderinger under vann
4 Vasking av gangbaner på merdeanlegg
4 Vasking av veggene på flåter under vann
4 Fjerning av blåskjell / rur
4 Fjerning av tang og tare
4 Hydrodynamisk roterende lanse for flyte potonger  
 merderinger, flåtevegger under vannlinjen, båter, alle 
 områder under vann.
4 Merder / rur lanser for merderinger under vann
4 Mario lanse for gangbaner, brykker etc.
4 Flytende høytrykkslange

Tekniske spesifikasjoner, tilbehør
NEPTUNE 7-72 DE “HITRA”
Pumpetrykk:  240 bar
Vannmengde: 1368 l/time
Motortype: Mitsubushi S3L2-16HK
Drivstoff forbruk: 6,8 l/time
Impeller fortrykkspumpe løftehøyde 5 mtr.
Pistolgrep: Ergo 2000
Inngangskobling: Fast til havvann
Lanse: FlexoPower Plus
Dyse: 0700 / 07
Egen-/totalvekt: 510 kg
Mål LxBxH (cm): 1130x910x1050
 Kabinett i SS304 Stainless.

NEPTUNE 7-72 DE “HITRA”
Høytrykksvasking under vann

Verdensnyhet patentert 

undervannslanse

Vaskesystem for havbruk

Alle oppdrettsanlegg har for-rør, disse kan være fra 50-500 meters 
lengde. Her brukes TESS sin lette høytrykksslange, trommelen har 
hydraulisk drift og det er inntil ca 300 meter slange.
I kombinasjon med en spesialdyse og varmtvann fra høytrykks-
vaskeren vasker dette for-
rørene effektivt rene for fett-
ansamlinger. Slangen drar 
seg automatisk innover røret, 
og dras tilbake og kveiles på 
trommel ved hjelp av 
hydraulikk.
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