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FC1555HT | Hetvattentvätt för hjullastare 

En mobil högtryckstvätt med egen vattentank och bensinmotor. Med märkesspecifika fästen 

till hjullastare. Tvättaren är byggd i egen ram, tillsammans med vattentanken. Värmen regleras 

manuellt via den steglösa värmeregulatorn, och motorn samt vattenflödet är fjärrstyrt. 

Tvättaren kan användas till att skölja gator och gårdar med, samt för ogräsbekämpning med 

hett vatten. 

 

 

 

 FFrrååggaa  äävveenn  eefftteerr  ttiillllääggggssuuttrruussttnniinngg,,  ttiillll  eexxeemmppeell    

 
Munstycken för ogräsbekämpning 
Förlängningsslangar 
Turbomunstycken 
30 – 55 meter automatiska slangvindor 
Avloppsöppnarslangar 
   
Fråga även efter andra tillgängliga tilläggsutrustningar.  

MODELL FC 1555HT 

Tryck 150 bar 

Liter/min 25 - 30 l/min 

Motor 
B&S Vanguard 18 hk, bensin, timmätare och el 
start 

Mått B x L x H (cm) 127 x 140 x 145 

Vattentank 800 L, inredd med skvalpväggar 

Varvjustering Automatisk, fjärrstyrd 

Värmeeffekt  93 kW, Max. 140 ˚C, Diesel 

Slangvinda 20 m, automatisk, rostfritt 

Spolrör 
Dubbelspolrör, rostfri med tvätt pistol. Spolrör 
fram med 4 - 7 dysor. 

Vikt  350 kg 

Annat 
Påfyllning med flottörventil, sugfilter, by pass -
ventil  
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ÖPPETTIDER vardagar 07.00-16.00 
RESERVDELAR OCH SERVICE tel: 0650-15101, e-post: reservdelar@johanspark.se
FÖRSÄLJNING tel: 070-6778509  |  E-POST info@johanspark.se
BESÖKSADRESS Johans Park & Mark AB, Norra Vägen 42, 856 50 Sundsvall

Beställ er grusharv hos oss, bogserad 
eller 3pkts fäste. Fri frakt!

Johans Park & Mark är svensk generalagent 
för LM Trac. LM Tracs kraftfulla Redskaps-
bärare finns i fyra storlekar, 1- 6 ton.

Kom och prova på Stoxa 27–30 Maj, 
monter 1318.

Köpmanbergsv. 7, 824 50 Hudiksvall
OBS Nya lokaler i Hudiksvall

Fax 0650-151 02
Tel 0650-151 01 –  Alltid ett nummer!

Johans Park & Mark är svensk general-
agent för RotaDairons breda program 
av stenläggare, från manuella till meka-
niska och hydrauliska stenläggare. 
3 års garanti!

Gravrasskydd. Uppfyller satta 
gränsvärden. Ring för info på 
tel nr 0650-151 01

Kundanpassade släp. Fri frakt!

Stefan Hansson

Nyhet! 

Välkomna!

– Maskiner för park och mark – JOHANSPARK.SE
För förslag ring 

0650-151 01

www.johanspark.se


