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Innsamling av septikslam i distriktene blir en større utfordring da
mottaksanlegg blir sentralisert og transportavstander økes. Med Nomek
avvannings-vogntog får våre kunder i bransjen en teknologi som er
optimalisert for lange transportavstander mellom innsamlingsområdet
og mottaksanlegg. Med avvannings-vogntog kan en bil normalt jobbe
en hel uke med innsamling av lokale tanker før det er på tide å kjøre til
behandlingsanlegg for tømming. På den måten kan man holde stor
effektivitet og reduserer tomkjøring til et minimum.
Hengeren blir et mellomlager ute i felt, der avvanningsbilen tømmer
slammet over i hengeren når bilen er full. Slammet blir pumpet over
fra bil til henger i lukket system via slange. Det eneste man trenger tilgang til ved hengerparkering, er en kum til kommunal ledning slik at
rejektvann kan renne ut av henger. På den måten blir slammet
ytterligere avvannet menst det er lagret i hengeren.
Påbygg på bil og henger er i all hovedsak bygget i rustfritt stål for lang
levetid og er forberedt for enkelt å kunne utføre chassis byte.

Tekniske data bil
Tankvolum:
Slamtank

5 000 liter

Avvannet slam

9 000 liter

Polymertank

2 000 liter

Polymerkonstentrat

90 liter

Pumpeutrustning:
Vakuumpumpe

20.800 liter/min

Slampumpe

1000 liter/min

Spylepumpe

137L/min. Max 140 bar

Sugeslange

70 m 3´´

Spyleslange

60m 1/2 ´´

Varmeannlegg
Radiostyring
Chassis

Vannvarmer 30 kw
12 kanaler
Etter kundens ønske

Tekniske data henger:
Avvannet slam
Rejektvann
Chassis
Lakk:
Tilvalg:

25 000 liter
2 000 liter
Istrail PS–150
Påbygg på bil og henger leveres i 1 valgfri RAL farge
Bil og henger kan leveres med kundetilpasset ekstrautstyr

Andre miljøpåbygg fra Nomek

Litt om Nomek as
Nomek as er en mekanisk industri bedrift etablert i 1998. Bedriften holder til i moderne
lokaler i Stryn, og har i dag 56 ansatte. Nomek har en egen påbygger-avdeling som har
spesialisert seg på bygging av slamsuger– og avvannings-påbygg for lastebiler. De senere
år har vi også blitt en betydelig leverandør av krokbil og trekkvogn -påbygg.
Renovering og service av påbygg er også et kjerneområde for oss.
Nomek har også en moderne tynnplateavdeling, som i tillegg til å produsere deler til egen
produksjon, også produserer deler til maritim og lanbasert industri. Vi tilbyr også overflatebehandling i miljøvennlig pulverlakk.
Nomek har også egen lakkhall og egen sandblåsingshall.
Nomek lagerfører et utvalg av slitedeler på utvalgte komponenter som inngår i påbygget.

