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(57) Sammendrag

Beltevogn (100) innrettet til å kunne brukes under 
vann, med en underside for plassering mot en 
flate (28), omfattende: - minst to hjul (2) og en 
drivinnretning (19) til drift av det minst ene av de 
to hjulene (2); - et belte (4) forløpende rundt og 
mellom hjulene (2), hvor beltet (4) mellom hjulene 
(2) forløper i et indre parti (29) og et ytre parti 
(30), hvor en utside av beltets (4) ytre parti (30) 
danner beltevognens (100) underside; - en
skinne (31, 31', 31'') posisjonert innenfor en 
innside av beltets (4) ytre parti (30); - sugekopper 
(5, 5', 5'') på beltets (4) utside for plassering mot 
flaten (28); og - en sugeinnretning (50) i 
fluidforbindelse med sugekoppene (5, 5', 5''), slik 
at det frembringes et undertrykk i sugekoppene 
(5, 5' 5'') når sugekoppene (5, 5', 5'') på utsiden 
av beltets (4) ytre parti (30) er plassert mot flaten 
(28), og beltevognen (100) holdes derved fast 
mot flaten (28), slik at - hver sugekopp (5) er 
forsynt med en hals (5b, 5b', 5b''); - halsen (5b, 
5b', 5b'') er festet til beltet (4); - halsen (5b, 5b', 
5b'') omfatter i det minste én spalte 54; - en
innvendig kanal (32, 32', 32'') strekker seg 
gjennom halsen (5b, 5b', 5b'') og beltet (4); - en
føring (6, 6') faststående i beltevognen (100) 
omfatter i det minste én føringsribbe (61, 63; 65) 
posisjonert i spalten (54) når sugekoppene (5, 5', 
5'') er på utsiden av beltets (4) ytre parti (30); og -
en fluidforbindelse er tildannet av et 
undertrykksrør (10, 10', 10''), et 
undertrykkskammer (8, 8', 8''; 38) og den 
innvendige kanalen (32, 32', 32'') mellom 
sugeinnretningen (50) og sugekoppen (5, 5', 5'').






























































