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Marina News

God service hitter:

Hjælp sejlerne af med deres toiletaffald og få bedre vandkvalitet.
Annonce

Miljøet er på dagsorden overalt. Også
i havnene, hvor de
skjulte udslip under
vandoverfladen er en
udfordring for det rene
havvand.
Sejlerne ved selvfølgelig
godt, at man ikke må. Men
en tissetår bliver ofte accepteret, selv om det jo
ikke burde ske.
Noget andet er det med
’det store’. Her kommer
holding-tanken på arbejde, og mange sejlere løser
tømningen ved at sejle en
tur og klare det undervejs.
Problemet er dog, at mange ikke kender reglen om
min 12 sømil fra land. Det
er et problem i små fjorde
og vige, med dårlig vandkvalitet og forurening til
følge.

Næste generation af tømningsanlæg. Tysk kvalitetsprodukt, som sejlerne selv kan betjene, afløser gamle miljøstationer på mange havne.

LeeStrom Tømningsanlæg
Fremstillet i højtpoleret rustfristål, kvalitet 316
•
•
•
•

Membranpumpe i bronze
Selvansugende og tåler tørløb
Simpel og servicevenlig
Betjening m. nøgle eller start/stop knap

Pris fra kr.

29.960,-

ekskl. moms og fragt

LSM80 – LSM100 Mobile anlæg:
Tankkapacitet: 80 L / 100 L
Motor: 90 W
Vægt: 50 kg
Maks. trykafstand: 15 m
Maks. løftehøjde: 5 m
Tilslutning: 1½” slange

Tømningsanlæg en god service
Her spiller havnen en vigtig rolle. En ordentlig miljøstation, som bådejerne
selv kan betjene, hjælper
til bedre vaner og renere
vand. Står den på servicekajen, hvor den er let tilgængelig, er opfordringen
åbenlys. Tøm toiletvandet
af her og ikke til havs.
Nogle havne har ikke
kloaksystemet ført tæt på
servicekajen. Det kan løses
ved en mobil tank-tømmer. Her må havnepersonalet køre vognen frem til
båden, og det bliver straks
mere arbejdskrævende og
omstændigt.
Dog er det en løsning,
som kan være bedre og billigere, end at skulle ringe
efter en slamsuger.

LS120W Fast anlæg:
Kapacitet: 50 L /min
Motor: 750 W
Vægt: 95 kg
Maks. trykafstand: 120 m
Maks. løftehøjde: 5 m
Tilslutning: 2” slange
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LeeStrom Professional Pump-out Stations & Equipment

