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For energibrønner der det senkes ned kollektor-

slange er det viktig å utføre en tidseffektiv og

smertefri installasjon. Med dagens tradisjonelle

utstyr kan det oppstå vanskeligheter på grunn av

tungt utstyr, fastkjøring i brønnhull og andre

uforutsette problemer.

Saco Verktøy er en komplett partner innen konstruksjon og produktutvikling av tekniske løsninger.

Saco Verktøy har spesielt bred erfaring innen utvikling av automatiserte maskiner, der vi selv står

for alt fra ideutvikling til ferdig produkt. Med mer enn 25års erfaring har vi levert produkter og

mekaniske løsninger fra landlige omgivelser på Disenå i Hedmark.

KOLLEKTOR

FORDELER 

• Lav vekt

• Trinnløs regulering av hastighet

• Rask operasjon

• Enkel transport

• Rask service- og vedlikehold

• Effektiv

Kollektor er utviklet for slike energibrønn-

tjenester for nedkjøring og utskifting av

kollektorslange. Det er lagt stor vekt på at

produktet medfører en rask og effektiv

installasjon.



sacoverktoy.no

SACO VERKTØY

Telefon: +47 995 10 420

E-post: post@sacoverktoy.no

Kollektor har dokumentert effektiv bruk gjen-

nom uttesting av flere brønnboreselskaper.

Kollektor har trinnløs regulering av hastighet

som gjør det enkelt for operatør å følge med

på operasjonen samtidig som man kan sikre

sikker transport av kollektorslange fra

lagringstrommel.

Transporthjul med løftehåndtak på begge

sider av konstruksjonen sikrer enkel

transport. Brakett til fôringsrør er adskilt fra

kollektor for enkel montasje.

Kollektor er laget hovedsakelig i

aluminium som sikrer lav korrosjon.

Produktet er optimalisert med hensyn på

vekt, samtidig som det er en stabil

konstruksjon.

Alle våre produkter produseres i Norge,

som medfører rask tilgjengelighet av

reservedeler og service- og vedlikeholds-

tjenester.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

• Vekt: 45kg

• Strøm: 220V, 10A, 1 fase 

• Tetthet: IP55

• Kollektorslange: Ø40mm

• Materiale: Aluminium

• Hastighet: 0 - 25m/min

• Dimensjoner: 

- Lengde: 900mm

- Bredde: 280mm

- Høyde: 520mm

• Grensesnitt fôringsrør:

- Ø139.7x4 

- Ø168.3x4.5

Besøk vår hjemmeside for produktvideoBrakett til fôringsrør med adapter

Trinnløs regulering av hastighet

http://www.sacoverktoy.no/prosjekter/kollektor.html

