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Aqua-LT™ tunnelfaskine
– hurtig, enkel og multianvendelig
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Aqua-LT™ er den nye multifunktionelle tunnelfaskine
fra Milford, specielt designet til konstruktion af mindre
regnvandsbassiner og LAR-anlæg.
Med en enhedsvægt på under 10 kg og lynhurtige ”klik-samlinger” kan Aqua-LT™ nemt installeres af blot en enkelt medarbejder. Systemet er skabt til netop dét: Mindre projekter, hvor
omkostningerne skal holdes nede og uden store krav til trafikbelastning.
Hvor der er behov for forsinkelse eller nedsivning af regnvand, byder Aqua-LT™ således på
bedre økonomi og markant hurtigere installation end de traditionelle systemer med kassetteformede faskiner.

Brug Aqua-LT ™ til forsinkelse eller nedsivning
under belægning eller græsarealer

Forøg volumen i regnbed med Aqua-LT ™

Skab volumen ved at erstatte forbindelsesrør
med Aqua-LT ™
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– hurtig, enkel og multianvendelig

Aquaton™ tunnelfaskine blev udviklet i
slutningen af nullerne i samarbejde med en
række internationale eksperter i regnvandshåndtering. I dag bliver systemet brugt af
førende ingeniører og entreprenører i hele
norden pga. sin ekstreme bæreevne, store
fleksibilitet og tidsbesparende installation.
Aqua-LT™ er den multifunktionelle lillebroder, designet til mindre systemer ved eksempelvis institutioner, boligselskaber og
private anlæg med alle de samme fordele.
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Tre markante fordele ved
Aqua-LT™ tunnelfaskine:
Hurtig installation
De patenterede ”klik-samlinger”
gør montering af elementerne
hurtig og uden brug for værktøj.

Lav vægt
Med en enhedsvægt på under
10kg kan en enkelt medarbejder
sagtens installere sustemet på
egen hånd.

Formarkerede endekapsler
Gør udskæring til rørforbindelse
enkel og ligetil.
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INTRODUKTIONSTILBUD
Vi vil gerne hjælpe dig godt igang med Aqua-LT™ og har derfor regnet dette attraktive
introduktionstilbud. Herudover leverer vi gratis tegning i dwg og PDF format samt installationssupport på dit første projekt.

Kr. 249,00 pr. stk. ved køb af 1 palle (40 stk)
Det giver dig hele 12 m3 forsinkelsesvolumen til kun

kr. 9.960

Tilbuddet er gældende t.o.m. 31.03.2020

Det får du med når du handler hos Milford:
Gratis systemdesign samt tegning
i dwg og pdf format

Gratis installations-support på dit
første project
Vi hjælper dig helt i mål og sikrer at installationen forløber problemfrit og at systemet kommer til at levere optimalt.
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Aqua-LT™
AQLT-310 TEKNISKE DATA
Varenr.

AQLT-310

Dimensioner

L 1200 x B 800 x
H 400 mm

Nettovolumen

310 l

Vægt pr. enhed

9,52 kg

AQLT-310 TEGNING

A
B

Var. afhængig
af belasting

C

15 cm

D

E

40 cm

F

30 cm

10 cm

80 cm

A Belægning/vegatation

B Opfyldning

E Aqua-LT tunnelfaskine

F Fundamentsten (vasket 16/32mm nøddesten)
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C Uvævet geotekstil
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D Omkringfyldning (vasket 16/32mm nøddesten)
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AQLT-310 DIMENSIONER
Endestykke

02

HDPE

Profil

400 mm

200 mm maks. udvendig dia.

800 mm

Fra siden

1170 mm effektiv længde

Mulighed for tilslutning af inspektionsrør

02

HDPE

02

HDPE

Fra oven

1200 mm
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We create liveable cities where people feel
happy, healthy and safe
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