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2 st Slangkassetter: 
Vagnen är utrustad med 2 st 
slangkassetter för matarslang en 
främre och en bakre kasett.

• Den främre kassetten har inget 
lock över slangväskorna
På den fästs  en topplåda med 4 
st expanderbeslag.  

• Den bakre kassetten har ett 
lock över slangväskorna för att 
slangarna från den främre kas-
setten skall kunna glida över den 
vid slangutläggning.
 
• Kassetterna rymmer tillsam-
mans 1100 m 42/38 matarslang i 
standardutförande.

• Kan även utrustas med 76 och 
63 slang, då ryms inte lika myck-
et i kassetterna, mängden slang 
beror på hur man kombinerar 
slangdimensionerna.

Utdragslåda: 
Bakom den låsbara luckan 
finns en utdragningsbar 
låda med plats för utrust-
ning för olika bekämp-
ningsinsatser. CONSPIC AB

CONSPIC

QuickBag Slangutläggningssystem
 QuickBag slangväskor har möjliggjort utvecklingen av ett slangutläggningssystem för snabba och långa slangutläggningar i skogsmark och 
annan oländig terräng. Genom seriekoppling av slangarna går det att lägga ut 1100 m matarslang utan avbrott. Grenkopplingar med avstägning 
ger många olika insatsmöjligheter som kan startas under pågående slangutläggning. Vagnen rymmer 1100 m matarslang och 900 m insatsslang.
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Utdragslåda: 
Inredes och utrustas efter
egna idéer och erfarenheter.
inredningsmaterial är bifogat för 
eget inredningsval, annars kan 
lådan anpassas efter överens-
kommelse.

Mått:  2,10 x 0,57 x 0,23 m 
Utdrag:  1,5 m
Belastning:  200 kg 

Topplåda: 
Inredes och utrustas efter
egna idéer och erfarenheter.
inredningsmaterial är bifogat.
Kan utrustas med t.ex. pump, 
sugslang, m.m.

Mått: 1,17 x 0,60 x 0,25 m

QuickBag Slangutläggningssystem
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QuickBag Slangutläggningssystem

Insatskassetter: 
Vagnen är utrustad med 2 st 
kassetter för 25 mm insatss-
lang. Varje kassett rymmer 6 
st 3-25 slangväskor med 75 m 
slang per väska.

• När en insats skall göras lyfts 
en insatsväska lätt ur kasset-
ten och den aktuella bekämp-
ningsinsatsen kan påbörjas.

• När den övre kassetten är tom 
på insatsväskor kopplas den 
lätt bort med snabbkoppling-
arna och väskorna i den undre 
kassetten blir åtkomliga.

•Totalt rymmer dessa kassetter 
900 m 25 mm insatsslang i 
12 st slangväskor.

Utrymme under 
insatskassetter:
Kan användas för personlig 
utrustning m.m.
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