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VTN APOLLO JR. COMPACTE ADEMLUCHT TROLLEY
Compacte en robuuste mobiele ademluchttrolley voor veelzijdige inzet

Hij is het kleine broertje van de APOLLO, maar tegelijk uniek in zijn soort: de mobiele VTN APOLLO jr. 
ademluchttrolley. Deze ademluchttrolley is compact, robuust en nagenoeg onderhoudsvrij. 

De VTN APOLLO jr. is breed inzetbaar. In iedere situatie waar kortstondige inzet van ademlucht gewenst is, 
is deze mobiele ademluchttrolley inzetbaar. Denk aan site maintenance in productieomgevingen of (reinigings)
werkzaamheden in besloten ruimtes, zoals tanks, kelders, enzovoorts, kortom: op plaatsen waar het gebruik van 
onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is. 

Door het compacte formaat en beperkte gewicht is de VTN APOLLO jr. eenvoudig te vervoeren.

VTN APOLLO JR. TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Geschikt voor 2 ademluchtcilinders van 6, 6,8 of 9 liter (maximale werkdruk: 200/300 bar)
• Maximale capaciteit ademlucht: 5.400 liter (2 cilinders à 9 liter/300 bar)
• Maatvoering (hxbxd): 1061 x 587 x 465 mm (exclusief cilinders)
• Gewicht: 50 kg (exclusief cilinders)
• Lengte ademluchtslang op haspel: 25 meter 3/8” slang
• Type ademluchtslang: NBR rubber ademluchtslang (EN 14593/EN 14594/2018)
• Bedieningspaneel met onder meer hoge- en middendruk manometers en ontluchtingsventiel
• Extra aansluiting voor 2e ademluchtlijn op bedieningspaneel
• Nominale uitgangsdruk: 8 bar
• Luchtlevering (l/min): >600
• Hogedrukalarm (� uit): 55 – 60 bar / Middendrukalarm: < 4 – 5 bar
• Maximaal doorkoppelbare slanglengte: 100 meter per lijn (3/8” ademluchtslang)
• Trolley conform EN 14593/2018
• Materiaal frame: RVS

     Optioneel verkrijgbaar met externe airline aansluiting
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