
Slamsugeranlæg 
og udstyr
Et komplet produktsortiment af tilpasset udstyr optimeret til  
effektiv og miljørigtig udførelse af slamsugeropgaver



Hvorfor vælge  
et Bucher anlæg?

1  |  Bucher Municipal



Optimeret til ethvert job
Rengøring af rørledninger og tømning af store 
septiktanke, sandfang, olie- og fedtudskillere  
er en oplagt arbejdsopgave for et anlæg fra Bu-
cher Municipal. 

Uanede muligheder
Juster tankestørrelsen for vand og slam med
det flytbare stempel, og vær godt rustet til de for-
skellige opgaver operatøren møder i dagligdagen.

Kvalitetsmaterialer
Kedelplade stål, frostsikring og en 8-trins malings- 
proces (korrosionsklasse C3) sikrer, at anlægget 
tåler de hårdeste forhold hver gang.

Mere end service
Vi er med dig hele vejen fra idé til levering,  
træning og service for at sikre, at du altid  
får den bedste kundeoplevelse.

Lave vedligeholdelsesomkostninger
Moduler, standardkomponenter og et verdens- 
omspændende servicenetværk giver let adgang  
til service og reservedele.

Lavt støjniveau
Vores anlæg opererer med 75-80 dB. Dette er et 
minimalt støjniveau ift. et typisk kombianlæg, hvil-
ket er til stor gavn i tætbebyggede boligområder.

Ansvar for samfund og miljø
Vi lever op til vores ansvar over for samfundet  
og miljø ved at fokusere på funktionel teknik, 
miljø-integritet og kørekomfort.

Bucher Municipal  |  2



Høj effektivitet ved rensningsopgaver

Typer og kapacitet

Slamsugerbiler fra Bucher Municipal fås som 
kombination og kombination / recirkulering.

Forskellige størrelser til forskellige applikationer. 
Vælg mellem to, tre eller fire aksler.

Tankestørrelser, der er tilgængelige, er 4 m3, 10 
m3, 12 m3 og 14 m3, som også kan godkendes til 
transport af farligt gods.

Bucher CityFlex 
Kompakt, kombinationsanlæg, 
der løser alle standardopgaver 
sikkert og med minimal ind- 
flydelse på trafikken.

Bucher FlexLine 
Markedets mest populære og 
fleksible kombinationsanlæg 
optimeret til både små og store 
opgaver.

Driven by better
Hos Bucher Municipal tilbyder vi et komplet pro-
duktsortiment af udstyr til rengørings- og rydnings- 
opgaver til kommunale og entreprenører, der kun 
bruger materiel af høj kvalitet, komponenter fra 
internationalt kendte leverandører og avanceret 
teknologi. Vi er drevet af passionen for mennesker 
og en dedikation til at hjælpe vores kunder med  
at blive bedre - ved at bruge mindre.

Udførelse og bæredygtighed
Slamsugeranlæg fra Bucher Municipal er udviklet, 
kontinuerligt testet over hele verden og perfektio-
neret for at sikre, at du får den bedste ydelse med 
en lav miljøpåvirkning og et højt investeringsaf-
kast. Derfor spiller vores produkter konstant en 
central rolle i at sikre både en bæredygtig tilgang 
til brug af vand og en rentabel forretning for vores 
kunder.

Kun det bedste er godt nok
Fokus på detalje er kernen i vores forretning. Vi 
vælger omhyggeligt vores materialer og følger vel- 
dokumenterede procedurer for at sikre, at hvert an- 
læg, der forlader vores fabrik, kan modstå de mest  
ekstreme forhold - fra de arktiske temperaturer i 
Sibirien til den ekstreme varme i ørkenen. Derfor  
er vores tanke bygget af højt-kvalificerede svejsere, 
malet i en ottetrinsproces for at opnå korrosions-
klasse C3 og fremstillet af kedelpladestål. Udeluk-
kende fordi vi er overbeviste om, at kun det bedste 
er godt nok.
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God brændstoføkonomi
Valget af materialer og komponenter der bruges i 
slamsugerudstyret fra Bucher Municipal, er nøglen 
til at bevare en god brændstoføkonomi. F.eks. giver  
de remtrukne spulepumper mindre energitab, alumi- 
niumskaberne reducerer bruttovægten på alle anlæg,  
og brug af genanvendelsessystem betyder mindre 
kørsel for at påfylde vandtanken. Alt dette bidrager 
til et lavt brændstofforbrug og en lav CO2-udledning.

Effektiv arbejdsdag
Slamsugeranlæg fra Bucher Municipal er optimeret, 
så kun én operatør er nødvendig for at betjene 
udstyret sikkert. Tanken med et flytbart stempel 
giver en større fleksibilitet, mere tid til at spule og 
mindre tid på aflæsning og påfyldning. Høj nytte-
last og gode opbevaringsmuligheder og tilbehør. 
Den intuitive interface gør det også lettere at styre 
og justere systemet.

Bucher Recycler
Et kontinuerligt 5-trins genan-
vendelsessystem optimeret til 
enhver opgave. Ingen grund til at 
genpåfylde vand. 

Bucher Remote Reel
Den smarte ledsager, der giver dig  
adgang til områder, der er offroad 
og vanskelige at nå og som en 
standard slamsuger ikke kan.

Fordele

Driftsikkerhed
Uanset hvilket anlæg du vælger  
fra Bucher Municipal, kan du være 
sikker på, det er bygget til at præs- 
tere i alle typer krævende arbejds-
situationer.

Sikkerhed
Et anlæg med et lavt tyngdepunkt, 
arbejdslamper, rotorblink og hånd-
vaskefacilitet er nogle af de ting, 
der øger din sikkerhed på jobbet.

Omkostninger
Internationalt kendte komponenter,  
CAN-BUS kontroller og modulopbyg  
betyder lettere udskiftning af reser- 
vedele, hurtigere service og mindre 
nedetid.

Teknologi
Anlægget er bygget med et flytbart 
stempel i tanken, som adskiller vand 
og slam. Derudover et kontinuerligt 
genanvendelsessystem og et væld 
af brugervenlige løsninger.
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Bucher 
CityFlex 
Designet
til byen
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Smidig og alsidig
Bucher CityFlex er et ekstremt agilt og alsidigt  
anlæg til opgaver i bymidten og tætbefolkede 
områder. Selv når arbejdsopgaven kræver kørsel 
mellem eller inde i bygninger, såsom på fabriksare-
aler, brillerer Bucher CityFlex.

Arbejd til mindst mulig gene for trafikken. Det lille 
anlæg er lige så effektivt som de tilsvarende større 
anlæg, men også mere omkostningseffektivt og 
lettere at manøvrere i udfordrende infrastrukturer.

Et kompakt anlæg til byområder
På trods af sin størrelse har dette anlæg en  
imponerende tilladt nyttelast og en flot brændstof- 
økonomi. Forøg effektiviteten og arbejdsindsatsen, 
mens du bibeholder et lavt miljøaftryk i områder, 
hvor konkurrenter ikke kan følge med.

Intuitiv betjening
Fjernbetjeningen og kontrolpanelet gør Bucher 
CityFlex intuitiv i drift. Med disse kan du f.eks.  
betjene det hydrauliske endedæksel og slange-
tromlen. Den gør det også muligt for transportven-
tilerne at lukke automatisk, når PTO’en er frakoblet.

Dette er blot nogle af de funktioner, der gør det 
muligt for operatøren nemt og hurtigt at udføre  
en opgave og gå videre til den næste uden at  
skulle udføre manuelt arbejde.

Bygget i moduler
Bucher CityFlex er bygget i moduler og med stan-
dardkomponenter fra internationale leverandører. 
Det giver mulighed for at tilbyde korte leverings- 
tider såvel som hurtig og effektiv service over hele 
verden.

Tilpasset til on-demand opgaver

Bucher CityFlex C40
4 m3 tank godkendt til 0,5  
bar overtryk og et flytbart 
stempel, der holder vand  
og slam adskilt.

Byens bedste allierede
Dens lille størrelse og teleskoparm  
giver dig mulighed for at arbejde 
med minimal indflydelse på trafik-
ken, fodgængere og cyklister.

Industriens ideelle partner
Kompakt, smidig og kraftfuld. 
Udfør opgaver i industribyg-
ninger både ind- og udven-
digt med stort overskud. 
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Lær Bucher CityFlex at kende

Et komplet kombianlæg på trods  
af sin lille størrelse. Anlægget kan  
udstyres med CCTV (lukket tv-kreds-
løb), hvilket gør det meget fleksi-
belt og eliminerer behovet for en 
separat CCTV varevogn.

Velegnet til alle standardopgaver 
indenfor slamsugning, idet anlæg-
get har fuld fleksibilitet som større 
anlæg. Betjening sker via kontrol-
panelet og fjernbetjeningen.

Den lille størrelse og vægt på  
Bucher CityFlex gør det muligt 
nemt og sikkert, at få adgang  
til de ellers svært tilgængelige  
byområder.

Udviklet til at imødekomme det  
stigende behov for kompakte  
mobile spule- og sugeløsninger  
i byområder med lav tilgængelig-
hed og vægtbegrænsninger.

Bucher Municipal  |  8



Bucher CityFlex kraftfuld og kompakt

  

Tank volumen

Stempel

Højtrykspumpe          

Spuleslangetromle 

Vakuumpumpe

Vakuumkassette

Vakuum transporttromle

Frostbeskyttelse

Opbevaring

Bucher CityFlex C40 

4 m3, 0,5 bar overtryk

Hydraulisk

127 l/min @ 160 bar

¾” 80 m & ½” 60 m

10.200 l/min @ frit flow

3” slange, 2.000 mm forlængelse

3” 40 m (20+10+10 m)

9 kW

4 skabe, 2 hylder, 1 værktøjskasse, 1 skuffe
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Betjening og arm
Det intuitive kontrolpanel  
er monteret bagpå tanken 
bag spuletromlen for en  
tæt kontrol af slamsuger- 
systemet. En 12-funktions  
fjernbetjening gør det prak-
tisk og sikkert at betjene 
anlægget. Armen har et  
teleskopisk udskud og  
bevæger sig uafhængigt  
fra spuletromlen, og udgør 
en minimal udfordring for 
cyklister og fodgængere.

Aftagelig skruestik
Oplev endnu mere alsidighed 
på din mobile arbejdsstation.  
En praktisk skruestik er mon- 
teret på den ene side af anlæg- 
get. Dermed har du mulighe-
den for, at løse enhver plud- 
seligt opstået udfordring mens  
du er ude på en opgave. Med 
den kan du på en sikker og 
tryg måde, holde forskellige 
genstande såsom en spule- 
slange og en dyse, så du 
nemt kan arbejde med det. 

Opbevaring og udstyr
Opbevar dit udstyr sikkert i 
løbet af din arbejdsdag. Gør 
brug af forskellige og rumme-
lige opbevaringsmuligheder 
rundt på anlægget, såsom 
skabe, hylder, værktøjskasse 
og skuffer. Alle skabe er lås-
bare, og leveres med LED-lys 
og varme. Udstyret på Bucher 
CityFlex, såsom transport-
tromle og dysesæt, er omhyg-
geligt udvalgt for at optimere 
din daglige arbejdsgang.

Hygiejne i top
Bucher CityFlex er udstyret 
med indbygget håndvaske-
facilitet med koldt og varmt 
vand. Vask hænderne med 
rent vand, og hold området 
spildfri med håndvasken, der 
opsamler væsken og dræner 
den i en lille beholder, når 
den foldes sammen. For 
operatører er dette ikke kun 
et bidrag til en god hygiejne, 
men også til et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø.
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Bucher 
FlexLine
Alsidigt  
kombianlæg
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Fleksibilitet når det er bedst
Med Bucher FlexLine-serien kan du opleve de mange  
fordele anlæggene med stor fleksibilitet kan give din  
virksomhed. Udfør alt fra almindeligt privat hushold- 
ningsarbejde til større opgaver for vandvirksomheder 
og industrikunder. Netop derfor er denne serie af 
anlæg det mest populære valg blandt kunder. 

Forbedre bundlinjen
Forbedre din bundlinje, mens du udfører alle  
former for opgaver, såsom forebyggende arbejde 
og rengøring af kloakledninger, blokerede service-
linjer samt tømning og rengøring af septiktanke.

Andre anvendelser er rengøring af kemiske tanke 
og olieudskillere, transport af farligt gods, tømning 
af brønde og sandfanger.

Optimer din arbejdsdag
Frostbeskyttelse, skabe med varme- og LED-lys 
samt tøjskabe er blot nogle af de tilvalg, der  
giver ekstra komfort i hverdagen. Derudover  
er det muligt at tilføje slangestyring, meter- 
tæller og forlængerstiger afhængigt af den  
ønskede Bucher FlexLine-model.

Modulopbygget
Vores Bucher FlexLine-anlæg er opbygget af  
moduler og med standardkomponenter fra  
internationalt kendte leverandører. Det giver os  
mulighed for at tilbyde korte produktionstider  
og en hurtig service på verdensplan.

Multifunktionelt anlæg

Bucher FlexLine C100
10 m3 tank godkendt til 1  
bar overtryk og et flytbart 
stempel, der holder vand  
og slam adskilt.

Bucher FlexLine C120
12 m3 tank godkendt til 1  
bar overtryk og et flytbart 
stempel, der holder vand  
og slam adskilt.

Bucher FlexLine C140
14 m3 tank godkendt til 1  
bar overtryk og et flytbart 
stempel, der holder vand  
og slam adskilt.
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Lær Bucher FlexLine serien at kende

Anlæggets mange mulige anven-
delser, let betjening, konstruktion 
og materialer af høj kvalitet giver 
den højeste ydelse ved både  
by- og industriopgaver.

Sæt din lid til at dette anlæg leverer 
resultater hver gang takket være 
design, konstruktion og materia-
ler af høj kvalitet, der er testet og 
efterspurgt i hele verden.
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Bucher FlexLine alsidig på jobbet

  

Tank volumen

Stempelstillinger

Højtrykspumpe         

Højtryksslangetromle

Vakuumpumpe

Vakuumkassette

Vakuum transporttromle

Frostbeskyttelse

Opbevaring

Bucher FlexLine C100

10 m3, 1 bar overtryk

3 faste, 1 flydende, pneumatisk

333 l/min @ 170 bar

1” 200 m & ¾” 50 m + ½” 60 m

21.666 l/min @ frit flow

4” slange, 2.000 mm forlængelse

3”  20+20+10 m

9 kW

6 skabe, 2 hylder, 1 bakke

Bucher FlexLine C120

12 m3, 1 bar overtryk

3 faste, 1 flydende, pneumatisk

333 l/min @ 170 bar

1” 200 m &  ¾” 50 m + ½” 60 m

26.666 l/min @ frit flow

5” slange, 2.000 mm forlængelse

3”  20+20+10 m

9 kW

6 skabe, 2 hylder, 1 bakke

Bucher FlexLine C140

14 m3, 1 bar overtryk

4 faste, 1 flydende, pneumatisk

333 l/min @ 170 bar

1” 200 m &  ¾” 50 m + ½” 60 m

26.666 l/min @ frit flow

5” slange, 2.000 mm forlængelse

3”  20+20+10 m

9 kW

7 skabe, 2 hylder, 1 bakke

15  |  Bucher Municipal



Betjening af arm
Opsæt, betjen og juster slam- 
sugersanlæggets system med  
de tre kontrolpaneler. En af 
dem er monteret i førerhuset, 
den anden i en af skabene og 
den tredje bagpå tanken. En 
12-funktions fjernbetjening 
gør det praktisk og sikkert at 
betjene anlægget. Teleskopar-
men bevæger sig uafhængigt 
fra spuletromlen, og udgør 
en minimal udfordring for 
cyklister og fodgængere.

Lille spuleslangetromle
Ideel til de mindre jobs, hvor 
der er behov for mindre vand,  
og hvor mindre rør skal spu-
les ligesom dem, der findes i 
boligområder. Den lille spule- 
tromle er også nyttig til ren- 
gøring af dit slamsugeranlæg, 
f.eks. inde i tanken, efter at 
du har tømt slammet. Da 
vandforbruget er mindre, 
når du bruger denne slange, 
kan du være på en opgave i 
længere tid.

Opbevaring & transporttromle
Opbevar dit udstyr sikkert  
i løbet af din arbejdsdag. 
Benyt dig af flere og rumme-
lige opbevaringsmuligheder 
i anlægget, såsom skabe og 
hylder. Alle skabe er låsbare, 
og leveres med LED-lys og 
varme. Har du brug for at 
forlænge rækkevidden på  
din primære sugeslange,  
kan du bruge de ekstra  
slanger fra transporttrom- 
len monteret på siden.

Servicepunkter
Find alle slamsugeranlæggets 
servicepunkter samlet på  
ét sted. Servicepunkterne 
inkluderer en tilslutning  
til vandpåfyldning samt 
tilslutninger til rengøring  
og tømning, der bruges  
til vedligeholdelse af filte-
renhedens cykloner. Disse 
servicepunkter er monteret 
på siden af tanken ved siden 
af skabet og under frost- 
sikringsenheden (oliefyret).
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Slamsugerudstyr 
til en lang række  
anvendelses- 
muligheder
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Bucher 
Recycler
Gør mere 
med mindre
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Til branchen der betyder noget. Din. 
Glem alt om at skulle forlade arbejdsstedet for  
at hente nyt vand; Bucher Recycler kan udføre 
opgaven nemmere, hurtigere og generelt mere 
omkostningseffektivt.

Specielt designet til større spuleopgaver, hvor  
den fuldautomatiske rengøringsproces sikrer  
en fuldstændig kontinuerlig genanvendelse af 
spulevandet.

Alternative anvendelsesmuligheder
Bucher Recycler kan bruges som et stationært 
renseanlæg såvel som et traditionelt renseanlæg 
til både store og små opgaver, hvor anlægget er 
selvforsynende med et fuldautomatisk vandrens-
ningssystem.

Genanvendelsessystem
Vores fem-trins genanvendelsessystem er marke-
dets mest effektive takket være dets kontinuerlige 
drift som sikrer, at du kan rengøre rørene lettere, 
hurtigere og uafbrudt.

Forøg effektiviteten med 55% 
Det flytbare stempel og det verdensførende  
genanvendelsessystem giver ressourcer til at  
øge effektiviteten ved spuling, vandpåfyldning  
og kørsel med op til 55%. At kunne slukke for  
genanvendelsessystemet og bruge anlægget  
som et traditionelt kombinationssystem  
bidrager til ekstra effektivitet.

Kompromisløs bæredygtighed

Bucher Recycler CR120
12 m3 tank godkendt til 1 bar 
overtryk med flytbart stempel 
og et 5-trins kontinuerligt 
genanvendelsessystem.

Bucher Recycler CR140
14 m3 tank godkendt til 1 bar 
overtryk med flytbart stempel 
og et 5-trins kontinuerligt 
genanvendelsessystem.
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Lær Bucher Recycler at kende

Eliminer brugen af drikkevand på 
dine slamsugeropgaver. Bucher 
Recycler genbruger vand fra kloak- 
ken, og når den først er fyldt, er an- 
lægget fuldstændig selvforsynende  
med et fuldautomatisk og konti- 
nuerligt vandgenvindingssystem.

Bucher Recycler-anlæggene er 
designet til at udføre traditionelle 
slamsugeropgaver med respekt for 
miljøzoner i byer ift. vægt, emission 
af CO2, støjniveau og naturligvis 
forbrugen af drikkevand.
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Bucher Recycler branchens nye guld

  

Tankvolumen

Stempelstillinger

Højtrykspumpe         

Højtryksslangetromle

Vakuumpumpe

Vakuumkassette

Vakuum transporttromle

Genanvendelsespumpe

Frostbeskyttelse

Opbevaring

Bucher Recycler CR140

14 m3, 1 bar overtryk

3 faste, pneumatisk

482 l/min @ 150 bar

5/4” 300 m & ¾” 50 m + ½” 60 m

26.666 l/min @ frit flow

5” slange, 2.000 mm forlængelse

3”  20+20+10 m

Vogelsang VX136-105, hydraulisk

9 kW

7 skabe, 2 hylder, 1 bakke

Bucher Recycler CR120

12 m3, 1 bar overtryk

2 faste, pneumatisk

390 l/min @ 140 bar

5/4” 150 m & ¾” 50 m + ½” 60 m

26.666 l/min @ frit flow

5” slange, 2.000 mm forlængelse

3”  20+20+10 m

Vogelsang VX136-105, hydraulisk

9 kW

6 skabe, 2 hylder, 1 bakke
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Betjening af arm
Opsæt, betjen og juster slam- 
sugersanlæggets system med  
de tre kontrolpaneler. En af 
dem er monteret i førerhuset, 
den anden i en af skabene og 
den tredje bagpå tanken. En 
12-funktions fjernbetjening 
gør det praktisk og sikkert at 
betjene anlægget. Teleskop-
armen bevæger sig uafhæn-
gigt fra spuletromlen, og 
udgør en minimal udfordring 
for cyklister og fodgængere.

Opbevaringsmuligheder
Opbevar dit udstyr sikkert i 
løbet af din arbejdsdagen.  
Benyt dig af flere og rumme- 
lige opbevaringsmuligheder  
rundt på anlægget, såsom  
skabe, hylder, værktøjskasse 
og bakke. Alle skabe kan 
låses, og leveres med LED- 
lys og varme. Alle Bucher 
Recycler-anlæg er udstyret 
med et stort tøjskab, der 
er indrettet med en robust 
bøjlestang.

Arbejdslamper og rotorblink
Sikkerheden for operatører  
er en af vores vigtigste prio- 
riteter, når vi designer vores 
anlæg. Alle Bucher Recycler- 
anlæg er udstyret med stær- 
ke LED-arbejdslamper, rotor- 
blink, blitzblink samt reflekte-
rende bånd. Disse er placeret 
strategisk omkring anlægget, 
så du både kan se bedre og  
ses i mørke. Føl dig sikker, 
selv på de sene aftenvagter.

Genbrugssystem
Den automatisk genanven- 
delse af vand sker i fem konti- 
nuerlige trin: 1. Et groft filter 
renser overfladevandet fra 
slambeholderen. 2. Centrifu- 
galecykloner adskiller fast- 
stoffer, der føres tilbage i slam- 
beholderen. 3. Vandet renses 
ved gravitationel afregning.  
4. Vandet løber gennem det 
fine filter. 5. Vandet filtreres v. 
indløbet af højtrykspumpen.
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Bucher 
Remote Reel
En ledsager 
i alt terræn
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Nem og sikker adgang
Oplev fordelene dagligt, når du ikke længere bliver 
udfordret af terrænet. Med Bucher Remote Reel  
er du garanteret en nem og sikker adgang til  
vanskelige spuleopgaver.

Bæltetrukket understel 
Kør Bucher Remote Reel sikkert gennem murbrok- 
ker, udfordrende terræn, marker og endda trapper. 
Det bæltetrukket understel har et lavt jordtryk, 
hvilket er nyttigt, når man kører over bløde over- 
flader for ikke at synke. Den justerbare bredde 
giver en ekstra stabilitet, når du kører rundt.

Høj manøvredygtighed
Dens lille størrelse, vægtfordeling, motoriseret  
og justerbare bælteunderstel samt intuitiv kontrol-
panel gør enheden meget manøvrerbar  
selv på komplekse overflader.

Kompakt størrelse
Bucher Remote Reel giver en masse fordele med 
sin lille størrelse. Minimer enhver hindring for tra-
fikken og kom let gennem smalle områder og ind 
i zoner, hvor et standard slamsugeranlæg ikke har 
adgang til på grund af sin størrelse og vægt- 
begrænsninger.

Gå offroad i vanskelige områder

Enkeltmands udførelse
En robust platform for operatøren, 
et intuitivt betjeningspanel og en 
hydraulisk slangetromle gør dette 
anlæg let og sikkert i brug.

Forlængede støtteben
To forlængede støtteben kan 
placeres på jorden for øget 
stabilitet, når du håndterer 
slangetromlen.

Hydraulisk slangetromle
Slangetromlen fungerer med 
hydraulisk handling og kan 
betjenes automatisk eller 
manuelt (free-run).
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Lær Bucher Remote Reel at kende

Hold sikkerheden i top takket være 
et justerbart, bælteunderstel, støt-
teben til at læsse slangetromlen  
af, en robust operatørs platform 
med håndtag og tilbehør såsom  
en kraftig LED-arbejdslampe og 
rotorblink.

Bucher Remote Reel er den ideelle 
ledsager til ethvert slamsuger- 
anlæg, der ikke kan nå bestemte 
områder på grund af terræn eller 
dårlig tilgængelighed. Hold om-
kostningerne nede ved at udføre 
opgaven helt på egen hånd.
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Bucher Remote Reel anlæggets hjælper

  

Slangetromle, hydraulisk

Slangetromle, manuel

Slangestørrelse (valg 1)       

Slangestørrelse (valg 2) 

Hestekræfter

Understel

Operatør platform

Lys

Opbevaring

Bucher Remote Reel

0-4 km/h

Free-run

1” 200 m

5/4” 150 m

11,7 HP

Gummi, justerbar

Ja

2, arbejdslamper og rotorblink

1 bakke og 1 holder til dækselkrog
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Kontrolpanel
Et enkelt og intuitivt kontrol- 
panel er monteret bagpå for 
at styre alle funktioner på 
Bucher Remote Reel. Kontroller  
nemt hastigheden, betjen 
slangetromlen og juster det 
bælteunderstel fra den sikre 
platform.

Arbejdslampe & rotorblink*
Operatørernes sikkerhed er 
en af vores højeste prioriteter 
på alle vores anlæg. Bucher 
Remote Reel kan udstyres med  
et sæt tilbehør såsom en kraftig  
LED-arbejdslampe og et rotor- 
blink. Føl dig sikker, selv på de 
sene aftenvagter. 

*Arbejdslampe, rotorblink, værktøjsbakke og dækselkrogholder er tilgængelig som tilbehør.

Værktøjsbakke*
Tag dit værktøj med dig, 
uanset hvor du går. Dette 
praktiske og robuste tilbehør 
er monteret på bagsiden for 
nem adgang til dine værktø-
jer. Små huller på værktøjs-
kassen giver mulighed for  
at lede vandet væk.

Holder til dækselkrog*
Opbevar dine dækselkroge  
på den funktionelle holder  
og tag dem med dig, uanset 
hvor du kører. Holderen til 
dækselkrogene kan monteres  
på siden af Bucher Remote 
Reel for let opbevaring og 
adgang.
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Bucher Municipal lokationer
Distributionspartnere

Hos Bucher Municipal skaber og designer vi bedre rengørings- og  
rydningsløsninger, hvilket hjælper vores kunder med at vokse og  
vedligeholde en profitabel forretning. Med Buchers mere end 200  
års lange historie er vi dedikeret til at hjælpe dig med at opnå mere  
ved brug af mindre. Vi sætter en ære i at blive anset som en pålidelig 
partner, hvorfor vi arbejder lokalt med dig i at realisere mulighederne 
for en smartere, renere og mere effektiv morgendag - i dag.

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15 
DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 8682 1211
info.dk@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.dk

Servicecenter Silkeborg
Lillehøjvej 15 
DK-8600 Silkeborg
tel. +45 4694 4425

Servicecenter Them
Salten Skovvej 4-6
DK-8653 Them
tel. +45 8684 7600

Servicecenter Nr. Aaby
Fabriksvej 3
DK-5580 Nr. Aaby
tel. +45 6155 0691

Servicecenter Greve
Ventrupparken 10
DK-2670 Greve
tel. +45 4615 1288
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