
Forstoffløsninger

Effektive løsninger - større besparelser
Med HMK Bilcons forstoffløsninger får du markedets mest moderne 

og effektive kjøretøy for transport og tilførsel av for til hele landbruks-

sektoren.

Tankene på forbilene er laget av aluminium, og tilhengeren selv er la-

get av aluminium. Våre forbiler har derfor lavere egenvekt, noe som 

gjør det mulig å transportere en større nyttelast på bilene. Designet på  

tankene gjør dem enkle å rengjøre og lettere å tømme. Bilene er tilgjen-

gelige med tre eller fire aksler og fra ett til fire rom etter eget valg. De 

kan lastes ut både foran og bak, har godt arbeidslys, stille blåsere og er 

trygge og brukervennlige.

En trygg økonomisk fordelaktig investering
Når du investerer i en bil fra HMK Bilcon, får du et produkt hvor kvalite-

ten er i topp. I de fleste tilfeller har fortanken lengre levetid enn chassis, 

så overføringen til et nytt chassis er gjort så enkelt som mulig. Derfor er 

investeringen i våre forbiler den billigste løsningen i det lange løp, siden 

tanken varer i mange år.

Fordeler med HMK Bilcons forstoffløsning:
• Beste investering i det lange løp

• Høy kvalitet

• Opptil 5 års garanti på lakkering

• Langt liv på tanken

• Levering til avtalt tid

• Lav egenvekt
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Funksjonalitet/design
• Glatt tank i ett stykke

• Lett å holde rent

• Blåser med 30% mer luft

• 3-vinget og stille blåser

• Sideskiftende toppdeksler

• Luftdrevne rekkverk

• Enkel tilgang til tanktop 

• Stort repo øverst i stige

Dimensjoner

Lengde totalt 18,68 m

Lengde vogne 16,40 m

Bredde totalt 2,55 m

Total høyde 3,80 m

Nettovolum forvogn 26 m³

Nettovolum henger 42 m³
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