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MINISUGER 



Understående spesifikasjoner er standard påbygg 

og kan varierer etter kundens ønsker. 

 

Chassis: ................ MAN TGM 13.290 4X4 BL 

Totalvekt:  ............. 15000 kg 

Lastekapasitet: ...... 7000 kg * 

Vogntogvekt: ......... 28000 kg 

Påbygg: ................. Rustfritt stål 

Tanker    

Slamtank ............... 6500 liter * 

Spyletank .............. 500 liter * 

Kompressor 

Jurop ..................... Jurop PVT200 

Kapasitet ..... 22000 l/min 

Maks undertrykk 0,9 bar 

 

Sugeslange  .......... 3 ” , 20 meter. 

Spylepumpe  

Prattissoli  ............. KE30 

Maks trykk... 130 bar 

Vannmengde: 70 l/min 

  

Sypleslange  ......... 1/2 ”  , 80 meter 

Sugetårn  ( Opsjon )  

Ferid 4 ”  Sugetårn  

 

*Vil variere ut frå kundens spesifikasjoner. 

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 påbyggsavdeling som har spesialisert seg på bygging av slamsuger og avvannings-påbygg for lastebiler.  

Renovering og service av slike påbygg er også et kjerneområde for oss. De senere år har vi også blitt en betydelig leverandør av 
krokbil og trekkvogn påbygg. 

Nomek har også en moderne tynnplateavdeling, som i tillegg til å produsere deler til egen produksjon, også produserer deler til  
maritim og landbasert industri.  Vi tilbyr også overflatebehandling i miljøvennlig pulverlakk. Vi har også egen lakkhall  for kjøre-

tøy og egen sandblåsingshall. 
Nomek lagerfører et utvalg av slitedeler på utvalgte komponenter som inngår i påbygget.  
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Teknisk data 
 
 
 
er utviklet og tilpasset for tømming av septiktanker på mindre til-

gjengelige steder, og hytteområder. Bilen er mindre og lettere enn 

den tradisjonelle slamsuger, og tar seg lett frem i trange byggefelt 

og smale bygater. 4-hjulstrekk gjør framkommeligheten god uan-

sett vær og føre forhold. 

Slangetromler er hydraulisk drevet og kan styres ved hjelp av 

fjernkontrollen. 

For å lette arbeidet med handtering av tunge sugeslanger, er det 

også mulighet for å montere sugetårn.  

Kan også bygges på enda mindre chassis uten 4x4 drift for ytterli-

gere framkommelighet i  f. eks trange bygater. 

 
 
 


