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 Mekon RV-1 
Mekon RV-1 Ringvasker - Effektiv vaske-
flåte for trykkspyling av samtlige merd-
modeller fra Ø315 til Ø500 uten bunnring, 
og har egne dyser for desinfeksjon etter 
vask som standard. 

Flåten går under haneføtter og ligger lavt 
i vannoverflaten for å unngå unødvendig 
løfthøyde på flytekragen. 

Vaskeren kobles til servicebåtens eksister-
ende hydraulikk og kjøres med radiostyring. 
Tilbakemeldinger fra kunder tilsier at vaske-
tiden vil være omkring 30-40 minutter ved 
rengjøring av en 120m Ø 400 flytekrage 
under optimale forhold. 

RV-1 hoveddimensjoner:
• Lengde: 5,5 m
• Bredde: 4,4 m
• Oppdrift: 9 000 kg
• Vekt: 2 700 kg 

Laster: 
• Løfteøre: 1 300 kg - vinkeltoleranse 
   +/- 45°
• Løfteøre: 7 800 kg - vinkeltoleranse 
   +/- 45° 

Vaskeren krever en god høytrykkspumpe 
med minimum kapasitet på 500 l/min og 
arbeidstrykk på 230 – 250 bar. 

I tillegg kan det leveres med ekstern HPU 
i 220V eller 400V, som leveres i en 400 l 
rustfri tank med påmontert timeteller.

 

Effektiv rengjøring av flytekrager uten 
bunnring!
• Effektiv trykkspyling av samtlige merd-
 modeller fra Ø315 til Ø500
• Selvbærende flytende konstruksjon
• Sikker passering av haneføtter
• Fristillelse av kran på servicefartøy
 under drift
• Operatørvennlig styring av enhet med
 radiostyrt hydraulisk fremdrift
• Slitesterk og hygienisk konstruksjon

    «Vi har både RV-1 og RV-2 for vasking og 
    desinfisering av våre lokasjoner. Tids-
    besparende, kostnadseffektivt og ringene
    blir skinnende rene!»
                                           Jan Arild Kiil, Lerøy Aurora AS

    Moen Marin står for all markedsføring 
   og salg av produktene
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Mekon RV-2
Mekon RV-2 ringvasker - for vasking og 
desinfisering av alle merdmodeller med 
eller uten bunnring. 
Godt utstyrt og produsert i høykvalitets 
materialer - for tøff bruk.

RV-2 gjør en effektiv trykkspyling av merd-
modeller opptil Ø500 med Ø400 bunnring, 
og opptil Ø400 med bunnring. 

RV-2 er utstyrt med desinfeksjonsdyser 
som standard for effektiv desinfisering av 
ringen etter vask, og har i tillegg dyse-
beskyttelse på alle roterende dyser for å 
unngå tau o.l  

RV-2 kommer nå med et nytt forsterket 
skrogdesign som er mer motstandsdyktig 
imot slag og stressbelastninger.
Det nye designet gjør flåten både lette og 
sterkere, i tillegg til at den er enklere å 
reparere og vedlikeholde.

RV-2 har og fått inspeksjonsluker som gir 
adgang til innsiden av flåten. Det nye 
materialvalget gir RV-2 en renere overflate 
slik at groe og skitt ikke fester seg. Flåten 
er utstyrt med fenderlister i ytterkant for å 
forhindre slitasje og skader.

RV-2 leveres som standard med integrert 
HPU (220V eller 400V) og radiostyring for 
enkel betjening. Tidsbruk på vasking av 
ringer kan variere, men erfaringsmessig er 
vasketiden ca. 30-45 min ved rengjøring av 
en 120 m Ø400 - Ø500 flytekrage, under 
optimale forhold. 

Mekon RV-2 ringvasker krever en god 
høytrykkspumpe med en minimums 
kapasitet på 600 l/min og et arbeidstrykk 
på 230 – 250 bar.

RV-2 hoveddimensjoner:
• Lengde: 5,5 m
• Bredde: 4,5 m
• Oppdrift: 11 700 kg
• Vekt: 5 000 kg

RV-2 leveres med 4 dimensjonerte 
løftekroker på flåten:
• Løfteøre: 1 300 kg - vinkeltoleranse 
   +/- 45°
• Løfteøre: 7 800 kg - vinkeltoleranse 
   +/- 45°

    Moen Marin står for all markedsføring 
   og salg av produktene
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Desinfisering
Ringvaskeren kan leveres med booster 
pumpe, injektor, da RV-1 og RV-2 leveres 
med egne dyser for desinfisering. Utstyret 
er godkjent for kjemikaliebruk og gir en 
korrekt dosering i henhold til forskrifter. 

Boosterpumpen installeres i motorrom eller 
et annet egnet sted og forsyner vann til 
injektorstasjonen, boosterpumpen er ikke 
selvsugende og må forsynes av båtens 
spylepumpe eller brannpumpe. Kapasitet 
på denne må være 180 l/min og 1,5 bar 
trykk. Lavtrykkslanegget kan i tillegg 
brukes til rengjøring og desinfisering av 
servicebåt og annet utstyr. Som standard 
medfølger egen spylelanse for bruk på båt. 

Ringvaskeren leveres med egen instruks 
for rengjøring og desinfisering av flyte-
krager og servicebåt. 

Til desinfisering anbefaler vi Addi Aqua fra 
Lilleborg, mer info på www.lilleborg.no. 

Serviceavtale for Mekon Ringvaskere
Regelmessig service og forebyggende 
vedlikehold er med på å forhindre drifts-
stans, opprettholder produktets yteevne 
og levetid. Mekon tilbyr serviceavtaler på 
alle våre ringvaskere, som er tilpasset 
kundens behov. 

Forebyggende vedlikehold:
• Årskontroll
• Rabatt på timerater til servicetekniker
• 24 timers telefonsupport
• Responstid på reservedeler
• Opplæring av personell
• Teknisk inspeksjon med tilstands-
   rapportering 

I tillegg kan vi tilby opplæring i utstyret og 
bidra med kunnskap som viser hvordan 
produktene våre kan bidra til å opti-
malisere driften for deg som kunde.

Mekon ringvaskere


