Hytrans Systems b.v.
Hytrans Systems b.v. arbetar med vattenförsörjning för brandbekämpning, bortpumpning vid
översvämning (HFS) och mobila trafikljus (HTS). Hytrans Systems b.v. är synonymt med
kvalitet, tillförlitlighet och långsiktigt samarbete. Hytrans Systems är bland annat certifierat
enligt EN-ISO-9001-2008. Våra produktlinjer Hytrans brandsystem (mobil vattenförsörjning)
och Hytrans trafiksystem (mobil väginformation) används idag över hela världen.
Hytrans brandsystem (HFS)
HFS är ett banbrytande mycket effektivt vattenförsörjningssystem för brandförsvar,
civilförsvar och industri. Detta system ger mobil, storskalig vattenförsörjning över flera
kilometer långa sträckor med bibehållen stor kapacitet, från näst intill otillgängliga platser. Ett
vattenförsörjningssystem på 3000 meter och 3000 l/min kan vara upprättat på bara 15
minuter och bara kräva några få personer för driften. Sedan 1988 har vi levererat flera
hundra sådana här enheter över hela världen. De första HydroSub-enheter som levererades
1988 gick till nederländska staten. Sedan dess har vi sålt mängder av sådana här enheter till
sådana länder som Belgien, Tyskland, Mexiko, Kina och Indonesien.
Hytrans trafiksystem (HTS)
Förutom det mobila vattenpumpsystemet tillverkar och levererar Hytrans Systems också det
mobila filsignalsystemet Mobile Lane Signaling System (MRS). Detta system kan på bara
några minuter sättas upp för signalstyrning av hårt trafikerade vägar, för att få säkrare och
bättre trafikflöde och därigenom mindre trafikstockning. MRS och MRI ger maximal säkerhet
både för vägarbetaren och chauffören.

Om Hytrans Systems b.v.
1964 grundades Kemach Machinery. 1978 blev Kuiken NV, Emmeloord, den största
aktieägaren. 1991 blev Kemach ett helägt dotterbolag till Kuiken NV. Namnet ändras till
Kuiken Hytrans BV.
2006 införlivades Kuiken Hytrans BV i samma grupp som vår långvariga partner Holland
Special Pumps ingick i. Namnet har nu ändrats till Hytrans Systems b.v.
Hytrans Systems b.v. levererar maskiner och system såsom HFS Water Transport System
och HTS Mobile Lane Signaling. Konstruktion och produktion sker i Lemmer i
Nederländerna. Vi har också egen personal som håller fullständig drift- och
underhållsutbildning hos kunderna.

Hytrans brandsystem (HFS)
HFS är ett banbrytande mycket effektivt vattenförsörjningssystem för brandförsvar,
civilförsvar och industri. Detta system ger mobil, storskalig vattenförsörjning över flera
kilometer långa sträckor med bibehållen stor kapacitet, från näst intill otillgängliga platser.
Ett vattenförsörjningssystem på 3000 meter och 3000 l/min kan vara upprättat på bara 15
minuter och bara kräva några få personer för driften. Sedan 1988 har vi levererat flera
hundra sådana här enheter över hela världen.

Förutom de mobila pumpenheterna har Hytrans också slanguppläggningsenheter, slang,
tillbehör, slangbryggor, överkörningsskydd, containrar för förvaring av tillbehör, lastbilar och
allt annat som kan behövas till mobila vattenpumpningssystem.

Hytrans trafiksystem (HTS)
Med det mobila filsignalsystemet MRS kan man på bara några minuter sätta upp
signalsystem på hårt trafikerade vägar. Dussintals sådana system används varje dag på
vägarbeten.
Det mobila körinformationssystemet MRI är en mobil dynamisk körinformationspanel (DRIP).
Filsignalsystemet MRS ger säkrare och bättre trafikflöde och därigenom mindre
trafikstockning.
MRS och MRI ger maximal säkerhet både för vägarbetaren och chauffören.

Speciellt
Hytrans Systems b.v. konstruerar och tillverkar maskiner. Dessa maskiner bygger i de flesta
fall på avancerade kombinationer av mekanik, hydraulik och elektronik.

