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QUICK-PIG 

1.8.8.1 

Kompakt 
Alternativet til store og dyre mandehuller er den nye innovative QUICK-PIG sendestation. På grund af 
den kompakte konstruktion kan QUICK-PIG stationen installeres under et tilgængelig kloakdæksel, tæt 
ved ledninger og kabler. 
 
Hurtig 
Med den nye QUICK-PIG station, forsvinder nødvendigheden af, at kontrollere for gas og potentielle   
fjernelse af vand. Driften af stationen er enkel og funktionel. Låget af stationen åbnes, enheden med  
bajonet tilslutning fjernes, en gris placeres i holderen og bajonetten med gris placeres tilbage i stationen. 
Bajonetten lukkes og grisen er i position til afsendelse. 
 
Økonomisk 
På grund af den innovative og kompakte konstruktion, er omkostningerne langt mindre end de         
sædvanlige vedligeholdelses- og installationsomkostninger. Vedligeholdelsesomkostninger kan          
reduceres til et minimum. 
 
Individuel og fleksibel 
QUICK-PIG stationen kan tilpasses til hver gris og rørdiameter, hvilket også gælder for dybden af 
installationen. Stationen kan være forsynet med forskellige muligheder; lange spidsender, push fit     
koblinger eller flange stik. 
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1.8.8.2 
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Installation og vejledning 

Forbehold mod tekniske ændringer 

Easy locked 

Pigging operation 

 

Den kompakte udførsel af sen-
destationer gør at der er små 
pladskrav til installationen. 

4.  Rensningen kan startes ved 
 at åbne ventil eller pumpe. 

3.  Bajonetten bliver låst med et 
 EASY lock, således at der 
 er lukket til mediet og grisen 
 er sat i position. 

2.  Rensegrisen indsættes via 
 bajonetten og spindel    
 længden er valgfri. 

1. QUICK PIG stationen er 
afhængig af rørets og gri-
sens størrelse. 

Sealing 

Bayonet lock 

Full flow in operational state 
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