
Slamsuger 

• Norskprodusert 

• Tilpasset nordisk klima

• Kundetilpasset

• Brukervennlig

• Enkelt renhold

• Gode prestasjoner

• Fornøyde kunder



 
TEKNISKE DATA 
 
Tank Totalt 15500 liter 
Slam 14000 liter 
Spylevann 1500 liter 
  
Kompressor Jurop PR 250 
Kapasitet fri luft 25.600 liter/min 
Maks trykk 0,9 Bar 
Maks vakuum 90 % 
Sugeslange 50m 3” 
Botnsug 4” kuleventil manuelt, frostsikkert 
Toppsug 4” kuleventil el-pneumatisk, frostsikkert 
  
Spylepumpe Prattisolli  
Vannmengde 1  liter/min 
Maks trykk 1  bar 
Spyleslange  60m ” slange 
  
Radiostyring 10 kanaler 
  
Varmeanlegg Stroco 35 vannvarmer 
Effekt 30 kW 
 
Øvrige spesifikasjoner: 

 
• Ventil for bruk av slamtank til spyling, for ca 15m3 spylevann 
• Bakluke fullt åpnbar hydraulisk med hydrauliske låser. 
• Hydraulisk tipp. 
• Hydraulisk operert slangetrommel og utsving. 
• Radiostyring 10 funksjoner 
• 6 stk. arbeidslys, montert bak maskinrom, på bakluke og ved baklys. 
• Sidemarkeringslys og markeringslys på underkjøringshinder. 
• 1 stk. rotell bak. 
• Underkjøringshinder i aluminium. 
• Sidehinder i rustfrie plater med integrerte skap. 
• Skjermer i rustfrie plater med slangehyller.  
• Oppvarmet skap for arbeidskle venstre side. 
• Epoksy behandlet innvendig, lakkert utvendig. 
• Sløyfer med vannvarme innlagt i spyletank og fram til ventiler toppsug og 

botnsug. 
 
Tilleggsutstyr: 
  

• Kan leveres med rustfri tank og rør. 
• Hengerfeste/ evt. henger med tank og tipp. 
• Hydraulikkuttak for tipp henger. 
• Rotellkasse på førerhytte. 
• Sugetårn 
• Større spylepumpe. 
• Større spyletank, mindre slamtank.  



      EKSEMPLER PÅ TIDLIGERE LEVERANSER: 
 

 
 

 Slamsugerpåbygg levert Valdres Miljørens as.  Chassis Scania R420 
6x2*4, CR16, 390cm hjulavstand og svingbar boggi. 

 
 

      
 Nomek minisuger. 7m3 tank og 4wd. Hydraulisk dreven 

vakuumpumpe, slangetrommel og slangestativ. Ideell på 
små kronglete plasser. Godt alternativ til traktortømming. 

 



 
 

Nomek suge- og spylebil m. tårn og ekstra spyle-slangetrommel. Bygd på 
Scania P420 6x2*4, 390cm hjulavstand og svingbar boggi. 

 
 
Nomek as produserer også 

• Avvanningsvogntog 
• Service/ renovering/ ombygging alle typer påbygg 
• Underleverandør innen bearbeiding av tynnplate i stål aluminium og 

rustfritt. 

 
Nomek er norges største produsent av lastebilpåbygg for å spyle/ suge 
slam og påbygg for mobile avvanningsanlegg. Bedriften ble etablert i 1998 
og har siden den tid utviklet seg til å bli en betydelig aktør i det norske 
markedet. Påbygga er utviklet sammen med entrepenører i bransjen. 
Bedriften holder til i moderne lokaler i Stryn.  
Nomek produserer også halvfabrikat til bussproduksjon og annen industri.  
 

   
               Grandevegen 13 
               6783 STRYN 
               Tlf: 57870770 

www.nomek.as 


