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VARMTVANNS-
MASKIN
KOMPAKTKLASSEN

PW-H28/4S D1309 P M er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset 
varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe 
med keramiske stempler og messing pumpetopp. PW-H25/4S D1309 
P M har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal 
varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. 
Maskinen er utstyrt med intelligent start-stopp system, mikro lekkasje-
sikring og sikring mot at maskinen ikke blir tørrkjørt. Enkel og funksjo-
nell design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H28/4S D1309 P M  
er den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk og til småindustri.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri 
spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 13 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk  130 bar
Vannmengde  550 liter/time
Vanntemperatur  0 - 140°C
Vekt  90 kg
Dimensjoner  82 x 69 x 87 cm

Art.nr. 132185 (IDAC41000) 

17.500,-+ mva
Veil kr. 25.408,- + mva
Levert med vannkasse og avkalkningspumpe

PW-H28/4S D1309P M
VARMTVANNSVASKER – KOMPAKTKLASSEN

KOMPAKT
• Små byggemål
• Lav vekt
• Lett å transportere

HØY KVALITET
• Solid stempelpumpe med messing pumpetopp
• Keramiske stempler, gir 3 x levetid
• Rustfritt brennkammer 

STOR ARBEIDSRADIUS
• Hele 20 m høytrykksslange (kun på H28)

BRUKERVENNLIG
• Svivel i h.t.pistol, hindrer slangekrøll
• Dobbel spylerlanse, for trinnløs  
 justering av arb. trykk (kun på H28)
• Turbolanse, for de tøffeste oppgavene
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MANUELL SLANGERULLE
Rommer inntil 20 meter h.t.slange
Leveres uten h.t. slange
Art. nr. KTRI40303 (PW-H28/4)

PRIS PÅ FORESPØRSEL

TILBEHØR 
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PW-H35/4S D1813 P T og PW-H35/4S D1915 P4 T varmtvannsvasker er en prisgunstige 
maskiner med meget høy rengjøringseffekt. Maskinene er utrustet med en kraftig IPC 
stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. Rustfritt stående 
brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. De har utvendig påfylling 
av drivstoff og kjemikalier. Maskinene er utstyrt med intelligent start-stopp system, 
mikro lekkasjesikring og sikring mot at maskinene ikke blir tørrkjørt. Enkel og 
funksjonell design gjør de bruker- og service vennlig. Den perfekte maskin for 
industrien, landbruket, auto og transportbransjen.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, 
dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  180 bar
Vannmengde  800 liter/time
Vanntemperatur  0 - 140°C
Vekt  102 kg
Dimensjoner  110 x 70 x 81 cm

Art.nr. 131101 (IDAC40640)  230 volt* 

Art.nr. 131102 (IDAC40641)  400 volt

18.500,-+ mva
Veil kr. 33.525,- + mva
* Ved lav spenning på 230 volts anlegg må
det benyttes trege sikringer (D karakteristikk)

PW-H35/4S D1813 P T
VARMTVANNSVASKER – MELLOMKLASSEN

HØY KVALITET
• Saktegående stempelpumpe med messing pumpetopp
• Keramiske stempler, gir 3 x levetid
• Rustfrie spylerlanser

MODERNE TEKNOLOGI
• Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lengre levetid
• Lavt støynivå
• Rustfritt brennkammer med dobbel varmespiral

STOR ARBEIDSFLEKSIBILITET
• Hele 20 m 2-lags høytrykksslange
• 4 hjul, lett å transportere
• Perfekt vektbalansert

BRUKERVENNLIG
• Svivel i h.t.pistol, hindrer krøll på slangen
• Dobbel spylerlanse, for trinnløs justering av arb. trykk
• Turbolanse, for de tøffeste oppgavene

VARMTVANNS
VASKERE
MELLOMKLASSEN
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PW-H50/4 D2017 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker 
er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god 
driftssikkerhet. PW-H50/4 D2017 P T har saktegående stempelpumpe 
med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for 
maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H50/4 D2017 
P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på 
brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved 
vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter 
varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpa-
nelet har 24 volt styrestrøm. Maskinen er utstyrt med intelligent start-
stopp system, mikro lekkasje sikring og sikring mot at maskinen ikke 
blir tørr kjørt. Dette gir lang levetid. Enkel og funksjonell design gjør den 
bruker- og service vennlig. PW-H50/4 D2017 P T er den 
perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur 
kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tung- 
transport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri 
spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

PW-H50/4P D1915 P T 
PW-H50/4P D2017 P T

VARMTVANNSVASKER – MELLOMKLASSEN

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  200 bar
Vannmengde  1020 liter/time
Vanntemperatur  0 - 140°C
Vekt  102 kg
Dimensjoner  110 x 70 x 81 cm

Art.nr. 131131 (IDAC40933)  230 volt

Art.nr. 131151 (IDAC40948)  400 volt

26.950,-+ mva
Veil kr. 43.613,- + mva

MANUELL SLANGERULLE 
Rommer inntil 20 meter h.t.slange
Leveres uten h.t. slange
Art. nr. KTRI40235 (PW-H35/4)
Art. nr. KTRI40235 (PW-H50/4)

PRIS PÅ FORESPØRSEL

TILBEHØR 

NYHET!

MODERNE TEKNOLOGI
• Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lengre levetid
• Lavt støynivå
• Rustfritt brennkammer med dobbel varmespiral

Solid rustfri gulvvasker Ø 300 mm
Max. arbeidstrykk 250 bar. Max.temperatur 90°C
3 stk dreibare hjul. Leveres uten 1/4” h.t.dyser

Art.nr. 121680

PRIS PÅ FORESPØRSEL

RC301VA/M22
GULVVASKER 

Solid rustfri gulvvasker Ø 420 mm
Max. arbeidstrykk 250 bar. Max.temperatur 90°C
4 stk dreibare hjul. Leveres uten 1/4” h.t.dyser

Art.nr. 121681

PRIS PÅ FORESPØRSEL

RC421VA/M22
GULVVASKER 

Solid rustfri gulvvasker Ø 520 mm
Max. arbeidstrykk 275 bar. Max.temperatur 90°C
3 stk dreibare hjul. Leveres uten 1/4” h.t.dyser.

Art.nr. 121682

PRIS PÅ FORESPØRSEL

RC521VA/M22
GULVVASKER 

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 13 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  190 bar
Vannmengde  900 liter/time
Vanntemperatur  0 - 140°C
Vekt  122 kg
Dimensjoner  110 x 70 x 90 cm

Art.nr. 131130  230 volt

Art.nr. 131156  400 volt

23.950,-+ mva
Veil kr. 38.834,- + mva
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PW-H100/4P D2021 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker 
er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god 
driftssikkerhet. PW-H100/4P D2021 P T har saktegående stempelpumpe 
med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for 
maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H100/4P 
D2021 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med 
nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper 
brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varme-
spiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter 
i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Maskinen er utstyrt med 
intelligent start-stopp system, mikro lekkasjesikring og sikring mot at 
maskinen ikke blir tørrkjørt. Dette gir lang levetid. Enkel og funksjonell 
design gjør den bruker- og service vennlig. PW-H100/4P D2021 P T er 
den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur  
kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, 
landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, dobbel rustfri 
spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  200 bar
Vannmengde  1300 liter/time
Vanntemperatur  0 - 140°C
Vekt  172 kg
Dimensjoner  110 x 75 x 90 cm

Art.nr. 131137 (IDAC40936)  230 volt

Art.nr. 131155 (IDAC40951)  400 volt

35.950,-+ mva
Veil kr. 70.616,- + mva

PW-H100/4P D2021 P T
VARMTVANNSVASKER – INDUSTRIKLASSEN

NYHET!

MODERENE TEKNOLOGI
• Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lengre levetid
• Lavt støynivå
• Rustfritt brennkammer med 40 meter varmespiral

BEST KVALITET
• Robust konstruksjon
• Saktegående stempelpumpe med messing pumpetopp
• Keramiske stempler, gir 3 x levetid

HØY YTELSE
• Kraftig arbeidstrykk
• Høy varmeeffekt
• Stor vannmengde

STOR ARBEIDSFLESIBILITET
• 4 hjul, lett å transportere
• Hele 20 m 2-lags høytrykksslange
• God vektbalanse

VARMTVANNSVASKERE
INDUSTRIKLASSEN
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PW-H100/4 D2515 P T er en moderne og kraftig varmt-
vannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust 
konstruksjon og en god driftsikkerhet. PW-H100/4 D2515 P T 
har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler 
og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt 
i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H100/4 D2515 P T et 
meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på 
brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper bren-
neren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel 
varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. 
Alle elektriske komponenter i instrument- 
panelet har 24 volt styrestrøm. Dette gir lang levetid. 
PW-H100/4 D2515 P T er levert med et styringssystem 
som automatisk slår av styrespenningen etter 20 minutter, 
slik at maskinen ikke kan starte. Ved å resette av/på bryteren 
er maskinen klar til bruk. Tilsetting av vaskemidler styres 
fra maskinen. Dette er den perfekte vasker for brukere 
som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy 
vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, 
landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, 
dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:
Spenning 230 volt / 32 amp. / 3 fas 
Arbeidstrykk 250 bar
Vannmengde 950 liter/time 
Vanntemperatur  0 - 140°C
Vekt  172 kg
Dimensjoner  110 x 75 x 90 cm

Art.nr. 131138 (IDAC40935) 230 volt

Art.nr. 131152 (IDAC40949) 400 volt

36.950,-+ mva
Veil kr. 70.616,- + mva

PW-H100/4P D2515 P T
VARMTVANNSVASKER – INDUSTRIKLASSEN

NYHET!

MANUELL SLANGERULLE
Rommer inntil 
20 meter h.t.slange
Art. nr. KTRI40341 (PW-100/4)

PRIS PÅ FORESPØRSEL

TILBEHØR 

BEST KVALITET
• Robust konstruksjon
• Saktegående stempelpumpe med messing pumpetopp
• Keramiske stempler, gir 3 x levetid
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PW-SKID F-H L1818Pip er en varmtvannsvasker drevet av en Honda
bensinmotor. Dette gjør den uavhengig av strøm. Maskinen egner
seg derfor godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking,
skiltvasking, bygg og anlegg. PW-SKID F-H L1818Pip har en saktegående
stempelpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler,
som sørger for optimal effekt i lang tid. Stående brennkammer med
dobbel varmespiral utnytter varmeenergien optimalt. Vaskeren er
bygget i en solid stålramme som er tilpasset løfting med gaffeltruck. 
Den kan også leveres med store gummihjul for enkel transport. 
PW-SKID F-H L1818Pip blir levert med selvstarter, og maskinen
har automatisk turtallsregulator som gir brukeren en maksimal
effekt. PW-SKID F-H L1818Pip er en typisk vasker for kunder som 
ønsker høy vanntemperatur kombinert med høy vannmengde f.eks. 
stat, kommune, entreprenører eller industri. Tilsetting av
kjemikalier styres fra maskinen. 

Leveres med: 10 meter h.t.slange, spylepistol M22 og enkel rustfri spylelanse
*Hjulsett, transportdrag og slangetrommel er ekstra utstyr

TEKNISKE DATA:
Honda bensinmotor  11 hk
Arbeidstrykk  180 bar
Vannmengde  1060 liter/time
Vekt  70 kg
Dimensjoner  117 x 68 x 87 cm

PW-SKID F-H L1818PiP 
VARMTVANNSVASKER – BENSINDREVEN

PW-SKID HW2021Pip er en varmtvannsvasker drevet av en Kubota
dieselmotor. Dette gjør den uavhengig av strøm. Maskinen egner seg 
derfor godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, 
bygg og anlegg. PW-SKID HW2021Pip har en saktegående stempel-
pumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler, som sørger 
for optimal effekt i lang tid. Stående brennkammer med dobbel 
varmespiral utnytter varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget i en 
solid stålramme som er tilpasset løfting med gaffeltruck. Den kan også 
leveres med store gummihjul for enkel transport. PW-SKID HW2021Pip 
blir levert med selvstarter, og maskinen har automatisk turtallsregulator 
som gir brukeren en maksimal effekt. PW-SKID HW2021Pip er en typisk 
vasker for kunder som ønsker høy vanntemperatur kombinert med 
høy vannmengde f.eks. stat, kommune, entreprenører eller industri. 
Tilsetting av kjemikalier styres fra maskinen. 

Leveres med: 15 meter h.t.slange, 
spylepistoL og enkel rustfri spylelanse
 

TEKNISKE DATA:
Kubota dieselmotor  18 hk
Arbeidstrykk  200 bar
Vannmengde  1260 liter/time
Vekt  330 kg
Dimensjoner  130 x 79 x 114 cm

PW-SKID HW 2021PiD
VARMTVANNSVASKER – DIESELDREVEN

NYHET!

BENSIN-/
DIESELDREVNE
HØYTRYKKSVASKERE

Art.nr. 160115

PRIS PÅ 
FORESPØRSEL

Art.nr. 160120

PRIS PÅ 
FORESPØRSEL
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PW-BENZ-C H1811PiP er en robust høytrykksvasker med Honda GX200 
bensinmotor. Maskinen er også selvsugende, slik at man er uavhengig 
av strøm og vannforsyning. De store hjulene gjør maskinen lett å flytte  
i ulendt terreng. Mulighet for valg av høyt eller lavt arbeidstrykk på spyle- 
lansen. Ved bruk av vaskemiddelinjektor (ekstra utstyr) kan tilsetting av 
vaskemidler styres fra spylelansen ved å sette denne i lavtrykks- 
posisjon. En ideel maskin for kommuner, vaktmestere, malermestere, 
rørleggere og fasadevaskere. 

Leveres med: 10 meter h.t.slange, 
spylepistol M22 og enkel rustfri spylelanse 

TEKNISKE DATA:
Honda bensinmotor  6,5 hk
Arbeidstrykk   180 bar
Vannmengde   660 liter/time
Vekt   47 kg
Dimensjoner   86 x 56 x 54 cm

PW-BENZ-C H1811PiP 
KALDTVANNSVASKER – BENSINDREVEN

INDUSTRIKVALITET
• Robuste lakkerte stålrammer
• Bensinmotor fra Honda
• Dieselmotor fra Kubota
• Rustfritt spylerutstyr

BRUKERVENNLIG
• Selvstarter (kun på varmtvannsvaskere)
• Uavhengig av strøm
• Mye tilleggsutstyr tilgjenglig

Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler. 
Bensinmotorer, Honda GX-serie, luftkjølt firetakts overliggende ventiler, 
manuell start og sensor for lavt oljenivå. TERMOSTATVENTIL og EASY 
START. DL-modeller er utstyrt med en hydraulisk turtallsregulator som 
reduserer motorens turtall i forbikoplingsfasen. Det reduserer forbruk 
og støy og forlenger levetiden til de mekaniske komponentene.
Kjørehåndtaket og støtfanger i rundstål med støtte til lanse eller 
høytrykkspistol. Solid stålramme med gummiføtter som er designet 
for å oppta motorens vibrasjoner. Trykkjustering. Lavtrykks vaskemiddel-
påføring med betjening på lansen. Hjul, 315 mm i diameter.

Levert med 10 meter høytrykksslange, spylepistol,  
enkel vaskelanse med multireg.dyse

TEKNISKE DATA:
Honda bensinmotor  13 hk
Arbeidstrykk   200 bar
Vannmengde   1260 liter/time
Vekt   85 kg
Dimensjoner   105 x 66 x 75 cm

PW-BENZ C H DL2021 Pi P 
KALDTVANNSVASKER – BENSINDREVEN

Art.nr. 142178

24.990,-+ mva
Veil kr. 35.558,- + mva

Art.nr. 142181

15.290,-+ mva
Veil kr. 18.778,- + mva

250 BAR BENZ

SLANGETROMMELKIT
Art. nr. KTRI40186

PRIS PÅ FORESPØRSEL

TILBEHØR 



KALDTVANNS- 
VASKERE

MELLOMKLASSEN
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PW-C45 er en kaldtvannsvasker i mellomklassen med høy kvalitet og mange 
sikkerhetsfunksjoner. Høytrykkspumpen leveres med pakninger med lang 
varighet, inntaksventiler i rustfritt stål, keramiske stempler og overdimensjonerte 
lager for lang varighet. Multifunction Safety Control (MSC) er en innovasjon som 
er med på å beskytte maskinen og brukeren. MSC sjekker etter mikrolekasjer, 
tett dyse, tørrkjøring, service og oversvømmelse, i tillegg innholder det LED 
kontrolpanel, lavspennings styringssystem og en intelligent automatisk stopp. 
Med PW-C45 får du reduserte vedlikeholdkostnader takket være den smart 
designen, som gjør at alle komponenter er lett å komme til, som igjen gjør at 
servicetiden blir kortere. Ergonomien er sterkt forbedret på denne maskinen slik at 
den er enkel å transportere, bruke og lagre. Flere lagringsplasser for utstyr, lanseholder 
med lås, krok for å henge kabel, håndtak som kan folles ned og store hjul.
PW-C45 egner seg til bruk i jordbruket, autobransjen og anleggsbransjen.
(slangetrommel følger ikke med)

Leveres med: Pistol G6000, Lanse i rustfritt stål, 
Dyse i rustfritt stål og H.T. slange, 20m 

PW-C45 1310 M Pluss / 
PW-C45 1813 P4 T Pluss

KALDTVANNSVASKER – MELLOMKLASSEN

TEKNISKE DATA: PW-C45 D1814P4 T PW-C45 D1814P4 T (1)
  121388 121389
Arbeidstrykk 180 bar/Mpa 180 bar/Mpa 
Vannmengde 840 liter/time 840 liter/time
Maks innvannstemperatur 50 °C 50 °C
Strømforsyning 3x230/20 Fas-V-Hz/A 3x400/9 Fas-V-Hz/A
Motor 4,7 kW 4,7 kW 
Motorpol/rpm 4-1400 4-1400
Styringssystem DTS DTS
Pumpe: 1 stk 1 stk
Vekt  47 kg  47 kg
Dimensjoner  75 x 42 x 82 cm 75 x 42 x 82 cm

Art.nr. 121388   230 volt

Art.nr. 121389   400 volt

11.950,-+ mva Veil kr. 17.887,- + mva

SLANGETROMMEL 
FØLGER IKKE MED

NYHET

PW-C25 I1509P M Pluss er en av markedets kraftigste maskiner 
for en-fas strøm. Maskinen kan tilkobles vanlig stikkontakt, som har 
16 amp. C eller D sikring. Maskinen for deg som har fokus på kvalitet 
kombinert med styrke. Med 150 bar og 540 l/t har du en meget 
kraftig høytrykksvasker for de tøffeste arbeidsoppgavene. 
Den høye vannmengden gjør modellen ekstra effektiv til alle 
oppgaver. Høytrykkspumpe i aluminium med messing pumpetopp 
er et av kvalitetselementene. Med gummiert håndtak og hjul er 
den meget lett å transportere på alle underlag. Det er god lagrings-
plass for utstyret på maskinen. Den leveres med en stor integrert 
såpetank med mulighet for mengde justering og en solid slange- 
trommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å skyve høytrykks-
dysen fremover. PW-C25 I1509P M Pluss er den perfekte maskin 
for vaktmestere, landbruk, auto og til småindustri.

Leveres med: 12 meter h.t.slange, spylepistol M22, 
enkel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 16 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk  150 bar
Vannmengde  540 liter/time
Vekt  30 kg
Dimensjoner  49 x 40 x 43 cm

Art.nr. 146085 (IDAF94170)

7.950,-+ mva
Veil kr. 10.593,- + mva

PW-C25 I1509P M Pluss 
KALDTVANNSVASKER - KOMPAKTKLASSEN

KOMPAKT
• Små byggemål
• Lav vekt
• Lett å transportere,  
   store gummierte hjul

HØY KVALITET
• Høytrykkspumper i messing og aluminium
• Keramiske stempler, gir lengre levetid
• Industrikoblinger,  
   M22 koblinger på brukerutstyr 

STOR ARBEIDSRADIUS
• Hele 12 m stålarmert høytrykksslange

KOMPAKTKLASSEN
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INDUSTRIKLASSEN

PW-C85 D1915P4 T er en av de robuste maskinene i industriprogrammet. 
PW-C85 D1915P4 T har en saktegående stempelpumpe med keramiske 
stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt 
i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe 
og motor har PW-C85 D1915P4 T et meget lavt støynivå. Pumpen tåler 
å gå på saltvann. Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst på den doble 
spylelansen. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårds-
bruk, entreprenører og industribedrifter som ønsker en maskin med 
kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, 
dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  190 bar
Vannmengde  900 liter/time
Vekt  89 kg
Dimensjoner  78 x 59 x 90 cm

Art.nr. 146093 (IDAF40850) 230 volt

Art.nr. 146094 (IDAF40849) 400 volt

13.290,-+ mva
Veil kr. 20.109,- + mva

PW-C85 D1915P4 T
KALDTVANNSVASKER – INDUSTRIKLASSEN

PW-C85 D2021P4 T er en av de kraftigste maskinene i industriprogrammet. 
PW-C85 D2021P4 T har en saktegående stempelpumpe med keramiske 
stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid. 
På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har 
PW-C85 D2021P4 T et meget lavt støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann. 
Arbeidstrykket kan reguleres trinnløst på den doble spylelansen. Dette er den 
perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industri-
bedrifter som ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres med: 20 meter h.t.slange, spylepistol M22, 
dobbel rustfri spylelanse M22 og rustfri turbolanse M22

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  200 bar
Vannmengde  1300 liter/time
Vekt  89 kg
Dimensjoner  78 x 59 x 90 cm

Art.nr. 146098 (IDAF40854) 230 volt

Art.nr. 146099 (IDAF40853) 400 volt

17.950,-+ mva
Veil kr. 29.370,- + mva

PW-C85 D2021P4 T 
KALDTVANNSVASKER – INDUSTRIKLASSEN

NYHET NYHET

HØY KVALITET
• Saktegående stempelpumpe med messing pumpetopp
• Keramiske stempler, gir 3 x levetid
• Rustfrie spylerlanser

MODERNE TEKNOLOGI
• Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lengre levetid
• Lavt støynivå
• Rustfritt brennkammer med dobbel varmespiral

BRUKERVENNLIG
• Svivel i h.t.pistol, hindrer krøll på slangen
• Dobbel spylerlanse, for trinnløs justering av arb. trykk
• Turbolanse, for de tøffeste oppgavene

TEKNISKE DATA: PW-C45 D1814P4 T PW-C45 D1814P4 T (1)
  121388 121389
Arbeidstrykk 180 bar/Mpa 180 bar/Mpa 
Vannmengde 840 liter/time 840 liter/time
Maks innvannstemperatur 50 °C 50 °C
Strømforsyning 3x230/20 Fas-V-Hz/A 3x400/9 Fas-V-Hz/A
Motor 4,7 kW 4,7 kW 
Motorpol/rpm 4-1400 4-1400
Styringssystem DTS DTS
Pumpe: 1 stk 1 stk
Vekt  47 kg  47 kg
Dimensjoner  75 x 42 x 82 cm 75 x 42 x 82 cm

KALDTVANNS- 
VASKERE



STASJONÆRE 
KALDTVANNS- 
VASKERE
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PW-MLC-C D1813P T er et enkelt og prisgunstig stasjonært høytrykks-
anlegg med fleksible muligheter. PW-MLC-C D1813P T har en industri 
stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som 
sørger for maksimal effekt i lang tid. Arbeidstrykket kan reguleres 
trinnløst ved bruk av dobbel spylelanse. Dette er den perfekte høy-
trykksvasker for gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter som 
ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde.

Leveres uten h.t.slange og sypleutstyr.
 
TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  180 bar
Vannmengde  800 liter/time
Vekt  35 kg
Dimensjoner  68 x 48 x 32 cm

Art.nr. 146234 (PPEL40073) 230 volt

Art.nr. 146231 (PPEL40081) 400 volt

9.350,-+ mva
Veil kr. 16.183,- + mva

PW-MLC-C D1813P T
STASJONÆR KALDTVANNSVASKER

PW-ML-C D1521P T er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med 
fleksible muligheter. PW-ML-C D1521P T har en saktegående stempelpumpe med 
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av 
pumpekonstruksjonen har PW-ML-C D1521P T et meget lavt støynivå. Maskinene 
er selvsugende, og pumpen tåler å gå på saltvann. PW-ML-C D1521P T kan ha 
fjernbetjening, og tilkoples alle mynt- eller pollettautomater. Maskinen leveres 
standard med trykkmanometer, vaskemiddelinjektor og termisk hovedbryter 
mot overbelastning. Mulighet for å styre vaskemiddeltilsetting fra spylelansen. 
Dette er den optimale vasker for landbruket, entreprenører, bilverksteder, 
bensinstasjoner og næringsmiddelindustrien. Maskinen leveres kun i rustfri 
utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.

Leveres med: 10 meter h.t.slange, spylepistol M22 og enkel rustfri spylelanse M22 
 
TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 32 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  150 bar
Vannmengde  1300 liter/time
Vekt  89 kg
Dimensjoner  77 x 41 x 41 cm

Art.nr. 120238 (IDAF49160) 230 volt

Art.nr. 146182 (IDAF40367) 400 volt

PRIS PÅ 
FORESPØRSEL

PW-ML-C D1521P T
STASJONÆR KALDTVANNSVASKER

HØY KVALITET
• Rustfri utførelse
• Saktegående stempelpumpe
• Keramiske stempler, gir 3 x levetid
• Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lang levetid

BRUKERVENNLIG
• Lavt støynivå
• Går også på saltvann
• Mulighet for tilkobling av fjernbetjening
• Kan oppgraderes til å gå på 85 grader varmtvann på inntak
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STASJONÆRE 
VARMTVANNS- 

VASKERE

Veivakselpumpe med tre keramiske stempler og smidd messing 
pumpetopp. Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor. Kontinuerlig 
drift, 1450 rpm, fire-polet elektrisk motor med overlastvern.
ICS – Intelligent Control Safety (start/stopp system stopper og starter 
maskinen automatisk ved aktivisering av høytrykkspistolen, med en 
forsinkelse på stoppfunksjonen. Varmekjele i rustfritt stål med en 
effektivitet på > 89 %. Steamventil/vannmengderegulator tilkoplet 
pumpetoppen gir deg muligheten til å redusere vannforbruket eller 
komme opp i temperatur/steam. Driftstermostat til valg av utgangs-
vannstemperatur. Høytrykks vaskemiddelpåføring, kontrollert av to 
treveis magnetventiler. Mulighet for bruk av to forskjellige vaskemidler. 
Vanntank med flottør og filter. Avkalkingssystem med uavhengig 
pumpe. Signallamper som viser at maskinen og brenneren fungerer, 
pluss flammekontrollen. Emaljert stålramme i epoksypolyester, deksler 
og konstruksjoner i rustfritt stål. Kan monteres på en vegg eller på en 
emaljert stålstativ. Slangetrommelsett kan fås (ekstrautstyr) som kan 
monteres til maskinen. Forhåndskablet styringssystem 24 volt (ekstrautstyr).

IWD-H D1521Pi T
STASJONÆR VARMTVANNSVASKER

Lakkert stålstruktur med lyddemping. Paneler i rustfritt stål
Stempelpumpe med messing manifold og keramiske stempler
1450 rpm elektrisk motorer, kontinuerlig drift. Elastisk kobling motor/pumpe. 
Automatiske trykkregulatorer. Sikkerhetsventiler med utløp 2 høyeffektive 
brennere med 36m dobbelt varmespiral. Flammekontroll med fotocelle. 
Anti-kalk system. Automatisk stopp for mangel på drivstoff. 10 l innebygd 
vanntank. Vannfiltre. ITTS - intelligent totalt stopp

Leveres med: H.T Pistol, Enkel lanse og 15m H.T. Slange.

TEKNISKE DATA:
Styringssystem Total-stopp ITS 
Trykk 200 Bar
Vannmengde 2 x 900 ltr/time
Spenning 400V V-Amp
Absorbert strøm 6,6 x 2 kW
Motor 2 x 7,5 hk
Motortype:  Elektrisk
Pumpeturtall 1450 Rpm
Maks temperatur vannutgang 90°C
Vanntemperatur justerbar 30 - 90°C
Brennstoff Diesel
Antall pumper 2 stk
Start / stopp system ITTS - Intelligent timed total stop
Vekt 303 kg
Dimensjoner 92x78x128 cm

BULL 30.200/2
STASJONÆR VARMTVANNSVASKER

Art.nr. 121296

PRIS PÅ 
FORESPØRSEL

HØY KVALITET
• Rustfri utførelse
• Saktegående stempelpumpe
• Keramiske stempler, gir 3 x levetid
• Mange sikkerhetsfunksjoner, gir lang levetid

BRUKERVENNLIG
• Lavt støynivå
• Går også på saltvann
• Mulighet for tilkobling av fjernbetjening
• Kan oppgraderes til å gå på 85 grader varmtvann på inntak

TEKNISKE DATA:
Styringssystem Total-stopp ITS
Trykk 150 Bar
Vannmengde 1260 ltr/time
Spenning 3-230-32 V-Amp
Absorbert strøm 7,2 kW
Motor 7,5 hk
Pumpeturtall 1450 Rpm
Kjemitank 2 x 25 tilv. liter
Maks temp. vannutgang 30-115 °C
Vekt 172 kg
Dimensjoner 122 x 59 x 73 cm

Art.nr. 120545

PRIS PÅ 
FORESPØRSEL



KJEMI- 
ANLEGG
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TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 10 amp. / 1 fas
Arbeidstrykk  4,5 bar
Vannmengde  0-1800 liter/time
Vekt  15kg
Dimensjoner  60 x 18 x 23 cm

Art.nr. 148138 

9.950,-+ mva
Veil kr. 14.399,- + mva

LAVTRYKKSPUMPE MED BLANDINGSTANK OG HYDRO MINDER 
Lavtrykkspumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke 
syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spyle-
væske. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en 
Hydro Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom 
slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen kan monteres 
sammen med Presscontrol, slik at den får automatisk start/stopp system 
(kun for alkalisk kjemi), eller kobles opp mot et separat styreskap/polett- 
automat. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. 
Blandingsventilen blander riktig forhold vann/vaskemiddel, slik at pumpen 
alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet 
er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede adapte-
re som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via 
justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.

Leveres uten slange og kjemilanse

 

P50 
KJEMIPUMPE

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 16 amp. / 3 fas
Arbeidstrykk  120 bar
Vannmengde  800 liter/time
Vekt  45 kg
Dimensjoner  90 x 30 x 30 cm

Art.nr. 149211  230 volt 

Art.nr. 149212  400 volt

19.950,-+ mva
Veil kr. 28.756,- + mva

SKUMPUMPE MED BLANDINGSTANK OG HYDRO MINDER 
Skumpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke 
syrer. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en 
Hydro Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom 
slange/slangetrommel til en høytrykkspistol med skumlanse. Pumpen kan 
monteres sammen med en timer-funksjon som stopper etter innstilt tid, 
eller kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat. Hydro Minder 
blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen 
blander riktig forhold mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid 
har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er 
justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere 
som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via 
justerbar flottør og ventil.

Leveres uten slange og kjemilanse

 

MLC-C D1813P T 
SKUMPUMPE

VASKEMIDDELPISTOL
Vaskemiddelpistol med 
rustfri lansemed 1/4” kjem.dyse 
6506. Innfesting for slange er utv. 
1/4” gjenger. 
Art. nr. 121675

PRIS PÅ FORESPØRSEL

H.T.PISTOL 
OG SKUMLANSE
Skumpistol med G4500 - 1,6 
dyse med svivel. Passer for 
h.t.pumper opp til 15,0 l/
min. H.t.pistol har M22 utv. 
gjenger
Art.nr. 121677

PRIS PÅ FORESPØRSEL

H.T.PISTOL MED HURTIGKOBLING
Høytrykkspistol MV925 med servo-
avtrekk og svivel med hurtigkobling 
mot spylelanse. Enkelt å skifte mellom 
f.eks. spylelanse og skumlanse.
Art.nr. 151175 M22x1,5mm
Art.nr. 151176 3/8” innv.gj.

PRIS PÅ 
FORESPØRSEL

SKUMLANSE MED HURTIGKOBLING
Rustfri skumlanse med hurtigkobling mot 
høytrykkspistol. Skumlansen leveres med dyse 
som har 3/8” utv. gjenger. Passer på h.t.pistol 
151175 og 151176
Art.nr. 123105

PRIS PÅ FORESPØRSEL

TILBEHØR 

HØY KVALITET
• Blandekar i syrefast stål
• Hydro Minder blandingsventil
• Driftssikre pumper

BRUKERVENNLIG
• Monteres på vegg,  
   for å holde vaskeplassen ren
• Justerbart blandingsforhold  

H.T.PISTOL 
OG SKUMLANSE
Skumpistol med G4500 - 1,8 
dyse med svivel. Passer for 
h.t.pumper fra til 15,0-21,0 
l/min. H.t.pistol har 
M22 utv. gjenger
Art.nr. 121679

PRIS PÅ FORESPØRSEL
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TILBEHØR HØYTRYKK
HØYTRYKKSPISTOL 
Servoavtrekk og svivel med 1/4” gjengetilkobling 
Art.nr. 151173 M22x1,5mm
Art.nr. 151174 3/8” innv.gj.
PRIS PÅ FORESPØRSEL

SKUMPÅLEGGER M22
1 liter beholder, gir perfekt skum
Art.nr. LCPR40040
PRIS PÅ FORESPØRSEL

AVKALKNINGSVÆSKE M421 
M421 avkalkningsvæske er meget 
effektivt på grunn av at det er et 
høyt konsentrat middel. Hindrer 
kalkavleiringer i varmespiralen 
og er rustbeskyttende på de 
komponenter som er i kontakt 
med vann. M421 bør benyttes på 
alle varmtvannsvaskere for å 
redusere vedlikeholdskostnadene.
Art. nr. PRCH40039

PRIS PÅ FORESPØRSEL

SÅPEINJEKTOR 
Vaskemiddelinjektor for pålegging
av vaskemiddel med lavtrykk.
Væskemengden er regulerbar. 
Injektoren har M22 kobling
i hver ende. Slange
og filter er inkludert.

Art. nr. KTRI00038
PRIS PÅ FORESPØRSEL

HØYTRYKKSVASKER
+ VASKEMIDDELPÅLEGGING
+ SKUMPÅLEGGING
Høytrykksvasker kaldt-/varmtvann
Vaskemiddelpåføring på lav-/høytrykk  
gjennom høytrykkspistol
Skumpålegging gjennom egen
10 meter alt. 20 meter h.t. 
slange,skumpistol og skumlanse

10 METERS KIT 
Art.nr. KAM 15

20 METERS KIT 
Art.nr. KAM 16

PRIS PÅ FORESPØRSEL

GULLSHAMPO 
Konsentrert alkalisk 
rengjøringsmiddel. 
25 liter plastkanne
Art. nr. 149033
PRIS PÅ 
FORESPØRSEL

Konsentrert alkalisk 
rengjøringsmiddel. 
200 liter fat
Art. nr. 147487
PRIS PÅ 
FORESPØRSEL

AVFETTING 
Avfetting er en ferdig bruksløsning 
som fjerner effektivt olje- og 
asfaltflekker, veisalt, fett- og 
tjæreflekker. 25 liter plastkanne
Art. nr. 149018
PRIS PÅ FORESPØRSEL

Avfetting er en ferdig bruksløsning 
som fjerner effektivt olje- og 
asfaltflekker, veisalt, fett- og 
tjæreflekker. 200 liter fat
Art. nr. 149019
PRIS PÅ FORESPØRSEL

DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE MED RUSTFRI REGULERINGSVENTIL 

Art. nr. LCPR 40084 – 600 MM med M22 kobling
PRIS PÅ FORESPØRSEL

ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE
Med 1/4” utv. gjenger. Spylelansen utstyres med dyse. 
Passer på h.t.pistol 151173 og 151174

Art. nr. 110729 – 900 MM

Art. nr. 110730 – 1200 MM
PRIS PÅ FORESPØRSEL

Art. nr. 110728 – 700 MM

DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE 

Art. nr. 142189 – 1000 MM 
med 1/4” utv.gjenger

Art. nr. 141377 – 600 MM 
med M22 kobling

PRIS PÅ FORESPØRSEL

Art. nr. LCPR 40085 – 600 MM 
med M22 kobling

HØYTRYKKSSLANGE
Høytrykksslange 3/8”, dobbelt armert. 
Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å 
forlenge eksiterende slanger. Slangene leveres med 
2 stk. M22 skrukoblinger Maks. temperatur 155°C 
og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Art. nr. 158053 – 15 meter

Art. nr. 158054 – 20 meter

PRIS PÅ FORESPØRSEL

Art. nr. 158052 – 10 meter

GJENGETAPE
Gjengetape for bruk på h.t.utstyr, eske av 10 stk
Art.nr. 148326

PRIS PÅ FORESPØRSEL

HØYTRYKKSSLANGE
Høytrykksslange 3/8”, dobbelt armert. Brukes 
standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge 
eksiterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 
3/8” innvendige nipler. Maks. temperatur 155°C og 
maks. arbeidstrykk 400 bar.

Art. nr. 158006 – 15 meter

Art. nr. 158007 – 20 meter

PRIS PÅ FORESPØRSEL

Art. nr. 158005 – 10 meter



SUPERFLEX 
SUGESLANGE
• Lettere å arbeide

ECO VENNLIG
• Laget av resirkulert plast
• Patentert sugemotor, 
   mindre strømforbruk mer kraft

MEGET BRUKERVENNLIG
• Lett å manøvrere, 2 store gummierte hjul 
   og 2 små svingbare hjul
• Alu/plastrør, liten vekt og veldig robust
• Mye brukerutstyr, til de fleste oppgaver
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TEKNISKE DATA:
Motoreffekt 1200 Watt /W
Sugeeffekt  800 mmVS
Luftmengde  30 m3/t
Støvbeholder  6 liter / L
Vekt  3 kg

Art.nr. 183204

545,-+ mva
Veil kr. 754,- + mva

BASIC KIT
Basic Kit består av:
Superflex sugeslange med håndtak 
og luftregulering, 2,5 m, Ø25 mm
Sugerør, 3 stk, 3 x 47 cm dobbelt 
gulvmunnsrykke med børster og hjul, 
25 x 8 cm fugemunnstykke 
rundbørste
Art. nr. 190053

PRIS PÅ FORESPØRSEL

PREMIUM KIT
Premium Kit består av:
Superflex sugeslange med håndtak 
og luftregulering, 5 m, Ø35 mm
Teleskoprør, 550-920 mm
Høyeffektivt dobbelt gulvmunnsrykke 
med børster og hjul, 28 x 10 cm 
fugemunnstykke 
rundbørste
Art. nr. 190014

PRIS PÅ FORESPØRSEL

TILBEHØR 

STØVSUGERE

En liten, lett og praktisk støvsuger!
FOX II er en nyutviklet hendig og kompakt poseløs støvsuger til fint støv. 
Perfekt til små/trange områder, inngangspartier, garderober, barnehager 
og skoler. Kan også brukes til bil, båt, campingvogn eller på verkstedet. 
Med det unike Easypush filterrengjøringssytemet sikrer du at filteret 
blåses rent og støvet fanges opp i beholderen. FOX II leveres med HEPA 
filter. FOX II kan også brukes med teleskopsugerør og gulvmunnstykke. 
Dette kan bestilles som ekstra utstyr på art.nr. KAM 111
 
Leveres med: Sugeslange 1 meter, 
fugemunnstykke og hovedfilter

FOX II 
STØVSUGER

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt 900 Watt /W
Sugeeffekt  1630 mmVS
Luftmengde  40 m3/t
Støvbeholder  15 liter / L
Vekt  7,1 kg

Art.nr. 190059

1.491,-+ mva
Veil kr. 2.153,- + mva

CS 1/15 DRY ECO B er en støvsuger laget ut fra de nyeste 
teknologiske innovasjoner. Blant annet et støyreduksjons-
system, som gir en nærmest lydløs rengjøring, kun 76 
dB(A). CS 1/15 DRY ECO B er med sin store sugeevne en 
ideell maskin for daglig rengjøring av tepper og harde 
gulv på hoteller, restauranter og på kontorer. CS 1/15 
DRY ECO B har trinnløs regulering av sugeeffekten, dette 
gjør at maskinen også kan brukes i områder hvor man 
ønsker lavere sugeeffekt eller lavere støynivå.  CS 1/15 er 
kompakt,stabil og enkel å betjene. Sugeeffekten er vesentlig 
høyere enn på tradisjonelle støvsugere med tilsvarende 
motorstyrke. Lett i vekt, lavt støynivå og ypperste kvalitet i 
alle deler gjør CS 1/15 DRY ECO B overlegen tradisjonelle 
støvsugere. Passer perfekt for bruk i bl.a. restauranter, 
hoteller, kontorer eller boliger. En virkelig arbeidshest for 
krevende oppgaver. Kan utstyres med 2-lags engangspose 
eller fiberpose, HEPA filter og luftdrevet møbel- eller 
teppebanker. Maskinen leveres uten brukerutstyr.

CS 1/15 DRY ECO B 
STØVSUGER
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LP 1/12 ECO A er en lett og brukervennlig støvsuger i lekkert design
klar for de fleste oppgaver. Den er spekket med mange nye innovasjoner
for å spare miljøet og kroppen. I forhold til ECO B modellen har LP 1/12 
ECO A et hovedfilter av PCB, Et gulvmunnstykke som er mer effektivt 
og mer utstyr som er standard. Superflex sugeslange utviklet for å lette 
arbeidet og slitasje på håndledd og skuldre, i tillegg er det elastiske 
klips som gjør det enklere å bytte støvsugerpose. Opptil 75 % av 
materiale av laget av resirkulert plast, innovasjonen kaller vi Black is 
Green. Sugemotoren har en enda bedre teknologi som gjør den kraftig i 
tillegg til å spare strøm, ECO motoren er meget stillegående og bruker 
mindre enn 28 kW per år. ECO gulvmunnstykke gjør at støvsugeren kan 
spare enda mer strøm og fortsatt ha samme ytelse som kraftigere
støvsugere. LP 1/12 ECO A er et utmerket valg for støvsuging av alle 
typer overflater. Egner seg best til privat bruk, skoler, kontorer, butikker
og hotellbransjen. Mye ekstrautstyr finnes.

Leveres med: polyesterfilter, mikrofiberpose, skumfilter, 2 m superflex
sugeslange, håndtak m/luftregulator, sugerør 
i krom, gulvmunnstykke eco A, 
fugemunnstykke, rundbørste og 
møbelmunnstykke.

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt 650-750 Watt /W
Sugeeffekt  2420 mmVS
Luftmengde  185 m3/t
Støvbeholder  12 liter / L
Vekt  5,8 kg

Art.nr. 185003

1.990,-+ mva
Veil kr. 2.933,- + mva

LP 1/12 ECO A
STØVSUGER

NYHET

CS 1/15 DRY ECO B 

Art.nr. 185059

2.590,-+ mva
Veil kr. 3.891,- + mva

LP 1/16 LUX er en støvsuger med mange nye innovasjoner og følger 
EUs nye krav til støvsugere. Støvsugeren er utstyrt med ECO sugemotor 
(min. 500 arb.timer), ECO gulvmunnstykke og ECO støvpose (klasse M). 
LP 1/16 LUX er designet for rengjøringsspesialister hvor effektivitet, 
ytelse, filtrering og lydnivå er viktig. Med den ny ECO sugemotoren og 
tilbehøret senkes energiforbruket i tillegg til at effektiviteten øker. Støv-
sugeren har også flere ergonomiske løsninger for gi økt comfort under 
rengjøringen som integrert plass til strømkabelen, enkelt filterbytte 
uten verktøy og nye ”støtfangere” for å forhindre skader. LP 1/16 LUX 
har også  en indikatorlampe som lyser når posen er full, hastighet/støy 
regulator og avtagbar strømkabel.

LP 1/16 LUX er utmerket støvsuger for rengjøring av HO.RE.CA sekto-
ren, kontorer, butikker, offentlig transportmidler og boliger.

Leveres med: PCB-Hovedfilter, mikrofiberpose, hepafilter, 
superflex sugeslange, håndtak med luftregulator, 
teleskoprør, gulvmunnstykke, fugemunnstykke, 
rundbørste og møbelmunnstykke.

LP 1/16 LUX
STØVSUGER

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt 770-870 Watt /W
Sugeeffekt  2420 mmVS
Luftmengde  183 m3/t
Tankvolum  16 liter / L
Vekt  5,8 kg



STØVSUGERE 
STØVUTSKILLERE
INTENSIVE
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Art.nr. 132071

2.490,-+ mva
Veil kr. 3.796 + mva

Art.nr. 132073

3.190,-+ mva
Veil kr. 4.779 + mva

Støvutskillerne våre har M-klassefiltrering (99,5 % filtreringsgrad) 
som er sertifisert av kvalifiserte laboratorier. Integrert alarmsystem 
som varsler tett filter. Maskinen er også utstyrt med et PCB-forfilter. 
PCB-forfilter forebygger tilstopping som forårsakes av å støvsuge fint 
støv. Mikrofiberpose er standard på våre støvutskillere som både er rift-
bestandige, enkle å håndtere og forhindrer at du får i deg skadelig støv. 

Leveres med: Polyesterfilter E11 3.500 cm2

TEKNISKE DATA:
Motor 1
Effekt maks.   1200 W
Spenning 220-240 V
Sugeeffekt 2100 mm VS
Luftmengde 108 m3/t
Tankvolum/materiale 20 l /plast
Kabellengde  5 m
Mål (L x B x H) 460 x 405 x 530 mm
Vekt 10,0 kg

NRG 1/20 Clean P
STØVSUGERE -  STØVUTSKILLERE

Støvutskillerne våre har M-klassefiltrering (99,5 % filtreringsgrad) 
som er sertifisert av kvalifiserte laboratorier. Integrert alarmsystem 
som varsler tett filter. Maskinen er også utstyrt med et PCB-forfilter. 
PCB-forfilter forebygger tilstopping som forårsakes av å støvsuge fint 
støv. Mikrofiberpose er standard på våre støvutskillere som både er rift-
bestandige, enkle å håndtere og forhindrer at du får i deg skadelig støv. 

Leveres med: Polyesterfilter hepa H13 3.500 cm2

TEKNISKE DATA:
Motor 1
Effekt maks.  1400 W
Spenning 220-240 V
Sugeeffekt 2270 mm VS
Luftmengde 119 m3/t
Tankvolum/materiale 30 l /stål
Kabellengde  8,5 m
Mål (L x B x H) 460 x 405 x 670 mm
Vekt 14,0 kg

NRG 1/30 Clean S TC
STØVSUGERE -  STØVUTSKILLERE

NYHET!

NYHET!

HØY KVALITET
Støvutskillere er støvsugere med høyeffektiv filtrering 
som kan brukes i flere sektorer som f. eks. bygg og 
anlegg, produksjon, jorbruk og fabrikker. Alle våre støvut-
skillere har fjernstyring som gjør at støvsugeren starter 
og stopper  samtidig med det tilkoblete verktøyet. Den 
integrerte ekstrakontakten støtter forskjellige verktøy: 
Elektroverktøy på opptil 2 600 Watt, pneumatiske verktøy 
på opptil 7 bar. Det er tryggere for helsen, siden farlig 
støv suges opp umiddelbart.
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STØVSUGERE 
STØV- OG VANNSUGERE

INDUSTRI

Art.nr. 185033

3.490,-+ mva
Veil kr. 4.878,- + mva

Art.nr. 185035

7.890,-+ mva
Veil kr. 11.056,,- + mva

GC støv- og vannsuger er en modell full av innovative løsninger.  Maskinen kan 
brukes til å suge opp alt av støv og vann avfall, en flottør i tanken hindrer at 
vann kommer inn i sugemotoren. Pakningene som er brukt har maksimalt 
beskyttelse mot oppsug av f. eks. olje og kjemikalier noe som gjør GC støv- og 
vannsuger veldig annvennlig. Tanken er laget i kompositt plast noe som gjør 
den ekstremt slitesterk og robust. GC er utstyrt med de helt nye, ekstremt 
effektive, 2 trinns sugemotorene som gjør maskinen mer stillegående og

TEKNISKE DATA:
Motor  2 x 2-trinns 
Effekt maks.  1200 W
Spenning 220–240 V
Sugeeffekt  2470 mm VS
Luftmengde  210 m3/t
Tankvolum/materiale  35 l / plast (polyetylen)
Kabellengde  8,5 m
Mål (L x B x H)  380 x 380 x 660 mm
Vekt  10,0 kg

STØVSUGERE -  STØV OG VANNSUGERE

TEKNISKE DATA:
Motor  3 x 2-trinns
Effekt maks.  3300 W
Spenning 220–240 V
Sugeeffekt  2470 mm VS
Luftmengde  630 m3/t
Tankvolum/materiale  107 l / plast (polyetylen)
Kabellengde  8,5 m
Mål (L x B x H)  500 x 620 x 1110 mm
Vekt  32,0 kg

Leveres med: Superflex sugeslange, 2,5 m Ø38 mm
Aluminiums-/Plastrør, 50 cm Ø38 mm (leveres i stk.)
Håndtak med luftregulator Ø38 mm. Gulvmunnstykke for støv Ø38 mm 
Gulvmunnstykke for vann Ø38 mm. Fugemunnstykke, Ø38 mm 
Rundbørste Ø38 mm. Overgang Ø38 mm. Filtreringssett - ring, filter og kurv

GC 3/107 W&D

utholdene. Sugerørene er laget av en blanding av plast og aluminium som 
gjør det meget slitestrekt og lett i vekt. Maskinen er utstyrt med DFS (Dual 
Filtration System) som gjør at man slipper å fjerne filteret når man bytter 
mellom å suge opp tørt eller vått avfall. GC støv- og vannsugere egner seg 
til bruk i anleggsbransjen, autobransjen, jordbruk og industribransjen. 
GC støv- og vannsuger kommer i utgaver med  1, 2 og 3 sugemotor(er) og 
i tank størrelser fra 35 liter til 107 liter.

Leveres med: Superflex sugeslange, 2,5 m Ø38 mm 
Aluminiums-/Plastrør, 50 cm Ø38 mm (leveres i stk.)
Håndtak med luftregulator Ø38 mm. Gulvmunnstykke for støv Ø38 mm
Gulvmunnstykke for vann Ø38 mm. Fugemunnstykke, Ø38 mm 
Rundbørste Ø38 mm. Overgang Ø38 mm. Filtreringssett

GC 1/35 W&D 



GS vannsuger med lensepumpe er en modell full av innovative 
løsninger.  Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, 
lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme 
tanken i samme operasjon. Pakningene som er brukt har 
maksimalt beskyttelse mot oppsug av f. eks. olje og kjemikalier 
noe som gjør GS vannsuger veldig annvennlig. Tanken er laget 
i rustfritt stål noe som gjør den veldig robust. GS er utstyrt med 
de helt nye, ekstremt effektive, 2 trinns sugemotorene som gjør 
maskinen mer stillegående og utholdene. Sugerørene er laget 
av en blanding av plast og aluminium som gjør det meget 
slitestrekt og lett i vekt.

GS vannsugere egner seg til bruk i anleggsbransjen, jordbruk, 
og industribransjen. Den er ypperlig til tømming av baseng, tanker, 
siloer, oversvømte kjellere og kummer. GS støv- og vannsuger 
kommer i utgaver med  1 og 2 sugemotor(er) og i tank størrelser 
på 41 liter og 62 liter.

Leveres med: Superflex sugeslange Ø 38mm, 5 meter. 
AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk. Håndtak med luftregulator 
Ø 38mm. Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm.  
Fugemunnstykke Ø 38mm. Rundbørste Ø 38mm og Adapter

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt
Maks. motoreffekt  1200 watt
Sugeeffekt  2470 mmVS
Luftmengde  210 ltr./sek.
Tankvolum   42 liter 
Strømkabel 8,5 meter
Vekt  xx kg

Art.nr. 131790

5.950,-+ mva
Veil kr. 9.635,- + mva

GS 1/41 SUB
STØV-/VANNSUGER

HØY YTELSE
• Stor sugeeffekt
• By-pass motorer med  
   kjøling, gir lengre levetid

INDUSTRI KVALITET
• Rustfrie beholdere
• Industri-munnstykker 
   og superflex sugeslange

BRUKERVENNLIG
• Finnes i versjoner for bruk av el-verktøy,  
   med lensepumper og syklonseparering
• Kan utstyres med fiberposer, 
   finfilter og HEPA filter, 
   for et sunnere arbeidsmiljø
• Mye brukerutstyr, for alle behov

STØV-/
VANNSUGERE

20



HØY YTELSE
• Innebygget trykkpumper, for dybderensing
• Stor sugeeffekt
• By-pass motorer med kjøling, gir lengre levetid

INDUSTRI KVALITET
• Rustfrie beholdere
• Industri-munnstykker og superflex sugeslange
• 2 store hjul og 2 svingbare hjul for enkel forflytting
   (gjelder ikke MIMO og K300/12)

BRUKERVENNLIG
• Enkel å klargjøre, tilkobling med hurtigkoblinger
• Mye brukerutstyr, for alle behov

RENSEMASKINER

21

IPC G700/12 er en rensemaskin med ekstra stor beholder og den passer 
derfor til mellom og store arbeidsoppgaver. Beholderen i rustfritt stål har 
egen tappeslange for tømming av skittenvanntanken. Maskinen er rask 
å klargjøre til bruk og rengjør svært effektivt på tekstiler, møbler, bilseter 
m.m. Med sin store vanntank er den en ypperlig maskin til rensing av større 
flater, f.eks. konferanserom. Sammen med Atlanta motormunnstykke får 
man en løsning som overgår det meste på markedet m.h.t. kapasitet. IPC 
G700/12 blir levert med 4,5 meter Ø 38 mm sugslange og trykkslangen blir 
levert med metall hurtigkoblinger. Munnstykkene og ventilhåndtakene er av 
høy kvalitet. IPC G700/12 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjø-
rings-byråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. 
Rensemaskinen er utrustet med to kraftige to-trinns sugeturbiner med 
by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks. hver.

Leveres med: 4,5 meter Ø38 mm suge- og trykkslange, sugehåndtak, 
2 x sugerør, gulvmunnstykke og håndmunnstykke. 

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt  2600 watt
Sugeeffekt  2470 mmVS
Luftmengde  120 ltr./sek.
Vekt  35 kg
Dimensjoner  55 x 63 x 91 cm

Art.nr. 174050

10.390,-+ mva
Veil kr. 15.294,- + mva

IPC G700/12 
RENSEMASKIN

IPC K300/12 er en liten, hendig rensemaskin som passer til mellom og store 
arbeidsoppgaver. Den er ideell til rengjøring av tepper, tekstiler, møbler, bilseter 
m.m. Maskinen er rask å klargjøre til bruk, og er lett å bære i trapper p.g.a. 
maskinens utforming. IPC K300/12 leveres med 4,5 meter Ø 36 mm sugeslange 
og trykkslange med metall hurtigkoblinger. Munnstykkene og ventilhåndtakene 
er av meget god kvalitet. IPC K300/12 er den perfekte maskin for vaktmestere, 
rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. 
Rensemaskinen er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass 
kjøling på hele 1400 Watt maks.

Leveres med: 4,5 meter Ø36 mm suge- og trykkslange, 
sugehåndtak, 2 x sugerør, gulvmunnstykke og håndmunnstykke. 

TEKNISKE DATA:
Spenning  230 volt / 10 amp. / 1 fas
Maks. motoreffekt  1400 watt
Sugeeffekt  2470 mmVS
Luftmengde  66 ltr./sek.
Vekt  13 kg
Dimensjoner  40 x 40 x 70 cm

Art.nr. 174060

4.250,-+ mva
Veil kr. 6.828,- + mva

IPC K300/12 
RENSEMASKIN
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SPESIAL
STØVSUGERE 
PROFESSIONAL

Støvsuger for fjerning av olje og metallrester av høy kvalitet. Industrielt 
rammerverk og avtakbar tank i rustfritt stål (AISI 304). En robust metallsil 
(5mm hull) , beskyttelsessylinder og et ergonomisk håndtak til den mekaniske 
flottøren gjør at du kan suge opp metallrester, olje og knust glass. Dette gjør 
det enkelt å kaste eller resirkulere blandede materialer. Hjulene er laget med 
et antiskli-materiale, er ripebestandige og ypperlig egnet til å bære tung last. 
Støvsugeren er utstyrt med fotbetjente bremser, slik at du kan låse arbeids-
posisjonen og unngå at maskinen beveger seg når du jobber. Støvsugeren er 
utstyrt med en indikator for å se nivået i tanken slik at den kan tømmes før den 
blir for tung. Den har også et tappesystem slik at du raskt og enkelt kan tømme 
det filtrerte materialet. Det er også mulig å reversere inntaksretningen slik 
at maskinen kan blåse i stedet for å suge. Ved å koble på pistolverktøyet kan 
du enkelt sprøyte ut oppsamlet væske  ned i andre beholdere, slik at du kan 
resirkulere eller bruke materialet på nytt.

Leveres med: Polyesterfilter, Grovfilter i rustfritt stål, Bøttesil

TEKNISKE DATA:
Motorer 3 x 2-trinns
Effekt maks 3500 W
Spenning 230 V
Sugeeffekt 2500 mm VS
Luftmengde 645 ltr/sek
Tankvolum 78 l
Vekt 28 kg
Dimensjoner 55x60x98 cm

Art.nr. 185072

9.950,-+ mva
Veil kr. 14.654,- + mva

GS 3/78 OIL
STØVSUGERE – INDUSTRI – SKJÆREBESTANDIG

TILBEHØRSSETT
Art. nr. PMDT00928  
Valgfritt antiolje-tilbehørssett, 
Ø 38–60 mm
6.950,- + mva Veil kr. 11.377,- + mva

Art. nr. PMDT00447
Valgfritt antiolje-tilbehørssett, 
Ø 50–60 mm
9.950,- + mva Veil kr. 15.907,- + mva

CT15 B35 Roller er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den 
er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad 
per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av 
materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er 
av polyethylenplast. Bøsteskift kan utføres uten bruk av verktøy. CT15 
B35 Roller leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang 
driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren 
sørger for sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør 
den meget enkel å betjene. CT15 B35 Roller versjon kan brukes på 
harde gulv og tepper. Maskinen kan enkelt byttes om fra hardt gulv til 
teppe versjon på et minutt med et injeksjon-utvinnings rensesystem. 

Leveres med: Sylinderbørster, sugenal, batterier og batterilader.

TEKNISKE DATA: 
Rengjøringskapasitet  1300 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt / 29 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  360 mm
Børstetrykk  31 kg
Bredde for oppsug  430 mm
Rentvannstank  16 liter
Skittenvannstank  19 liter
Vekt  60 kg
Dimensjoner  70 x 44 x 122 cm

CT15 B35 ROLLER
GULVVASKEMASKIN  – KOMPAKTKLASSEN

CT15 B35 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er 
enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad pr. 
kvadratmeter og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av
materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er 
av polyetylenplast. Børsteskift kan utføres uten bruk av verktøy. CT15 
B35 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir meget lang driftstid i 
forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for 
sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den
meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig 
børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker 
maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor,
keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT15 B35 er en super 
maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, 
hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  1300 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt / 29 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  350 mm
Børstetrykk  25 kg
Bredde for oppsug  450 mm
Rentvannstank  16 liter
Skittenvannstank  19 liter
Vekt  59 kg
Dimensjoner  96 x 55 x 122 cm

CT15 B35
GULVVASKEMASKIN – KOMPAKTKLASSEN

Art. nr. PMDT00443
Standard tilbehørssett, 
Ø 50–60 mm
4.950,- + mva Veil kr. 8.391,- + mva

Art. nr. PMDT00436
Antistatisk tilbehørssett, 
Ø 50–60 mm
6.950,- + mva Veil kr. 12.089,- + mva
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BRUKERVENNLIG
• Lett å manøvrere, store hjul
• Ergonomiske egenskaper, flexi håndtak
• Lett å betjene, moderne konstruksjon
• Vasker og tørker alle typer gulv
• Lav vekt

BRA YTELSE
 • Lang driftstid, 29A/74A batterier
• 25 kg vekt på børstehodet, konstant riktig trykk
• Høy rengjøringkapasitet

GULVVASKEMASKIN
KOMPAKTKLASSEN

Art.nr. 178141               

24.950,-+ mva
Veil kr. 36.723,- + mva
Leasingfinansiering: 729,- pr.mnd (36 mnd).

Art.nr. 178140                

23.490,-+ mva
Veil kr. 32.438,- + mva
Leasingfinansiering: 654,- pr.mnd (36 mnd).

CT45 BT50 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. 
Den har ekstremt lav kostnad pr. kvadratmeter og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av 
materialer som er svært rustbestandige, tankene og karosseriet er av polyetylenplast. Børsteskift 
kan utføres uten bruk av verktøy. CT45 BT50 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget 
lang driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal 
ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger 
for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med den bakmonterte sugenalen, vasker og tørker 
maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi 
og tregulv. CT45 BT50 er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, 
hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre 
til mellomstore arealer.

Leveres med: 
Gulvbørste, sugenal, 
batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  1750 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt / 74 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  500 mm
Børstetrykk  20 kg
Bredde for oppsug  730 mm
Rentvannstank  40 liter
Skittenvannstank  45 liter
Vekt  110 kg
Dimensjoner  82 x 58 x 122 cm

CT45 BT50
GULVVASKEMASKIN  – KOMPAKTKLASSEN

TILBEHØR 

KJEMIPÅFØRINGSSYSTEM
Chem dose kjemipåføringssystem for montering på 
CT45 sørger for automatisk og korrekt innblanding 
av vaskemidler i vaskevannet. Enkel å montere.

Art.nr. KTRI02140  

PRIS PÅ FORESPØRSEL 

Art.nr. 178125                   

39.950,-+ mva
Veil kr. 59.837,- + mva
Leasingfinansiering: 1.185,- pr.mnd (36 mnd).

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE
Fleksibel påfyllingsslange 
for enkel påfylling av vann 
på gulvvaskemaskiner

Art.nr. ACE175    

PRIS PÅ FORESPØRSEL
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HØY YTELSE
• Veldig lang driftstid, stor tank
• Kraftige drivmotorer, klarer 16 % stigninger
• Stor batterikapasitet, 105A/180A

STOR BRUKERVENLIGHET
• Selvgående sitte-på gulvvasker
• Veldig manøvrerbar, svingradius på kun 185 cm (kun ct 80)
• 3 forhåndsprogrammerte vaskeprogrammer (kun ct 80)
• Enkel å vedlikeholde, punktene er merket med gult
• Ergonomiske egenskaper, håndtak og børsteskift (kun ct 105)

PATENTERT TEKNOLOGI
• ECO program , redusert forbruk av vann og strøm (kun ct 80)
• Avansert støykontroll, gir mindre støy (kun ct 80)
• Selvjusteringsystem, for børsteaggregat (kun ct 80)
• Service meny, gjør servicen enklere (kun ct 80)

GULVVASKE
MASKIN
MELLOMKLASSEN

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  2700 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt /105 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  600 mm
Børstetrykk  30,5 kg
Bredde for oppsug  1010 mm
Rentvannstank  70 liter
Skittenvannstank  75 liter
Vekt uten batterier 93,7 kg
Dimensjoner  121 x 68 x 96 cm

Art.nr. 178055          

49.950,-+ mva
Veil kr. 82.311,- + mva
Leasingfinansiering: 1.520,- pr.mnd (36 mnd).

CT70 BT60-1 er en selvgående gulvvaskemaskin med batteridrift, og 
har dermed stor arbeidsfrihet i møblerte lokaler. Maskinen har robust 
utførelse med karosseri i slagfast plast. CT70 BT60-1 er selvgående og 
har trinnløs hastighetsregulering på drift fremover og bakover. 
Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. CT60 BT60-1 
leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i 
forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for 
sikker og optimal ladesyklus. Et selvjusterende børstehode som sørger 
for riktig børstetrykk til enhver tid. Børsteskift kan utføres uten bruk 
av verktøy. Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og tørker 
maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, 
keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT70 BT60-1 er en super 
maskin for restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker,
rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er 
velegnet for mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

CT70 BT60-1
GULVVASKEMASKIN – MELLOMKLASSEN
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CT80 BT55 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. 
Maskinen har rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank på 85 
liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs 
hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, 
filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan vippes 
bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har standard 
programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet for ytterligere et program 
med kjemidoseringssystem. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk. 
Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle 
typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, 
linoleum, gummi og tregulv. CT80 BT55 er en perfekt maskin for butikker, 
kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  3300 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt /105 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  550 mm
Børstetrykk  22 kg
Bredde for oppsug  710 mm
Rentvannstank  80 liter
Skittenvannstank  83 liter
Vekt  204 kg
Dimensjoner  131 x 68 x 103 cm

Art.nr. 178090        

69.950,-+ mva
Veil kr. 107.406,- + mva
Leasingfinansiering: 2.068,- pr.mnd (36 mnd).

CT80 BT55
GULVVASKEMASKIN – MELLOMKLASSEN

CT80 BT70 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. 
Maskinen har rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank
på 83 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs 
hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, 
filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan vippes 
bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har 
standard programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet for ytterligere 
et program med kjemidoseringssystem. 1-standard hvor børstetrykk 
og vannmengde er forhåndsprogrammert (kan justeres), 2-automatic 
hvor børstetrykk og vannmengde automatisk justeres etter hastighet 
(kan justeres), 3-economy hvor maskinen bruker minimalt med vann 
(kan justeres) og 4-chem-dose hvor børstetrykk og vannmengde 
automatisk justeres etter hastighet (kan justeres) og hvor maskinen 
automatisk blander inn riktig mengde vaskemiddel med vann. Dette 
gjør maskinen meget enkel i bruk. Sammen med den patenterte 
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. 
Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. 
CT80 BT70 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, 
kirker, rengjøringsbyråer,industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet 4200 m²/time
Driftsspenning 24 volt
Batterikapasitet 4 x 6 volt /180 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 500 mm
Børstetrykk 25 kg
Bredde for oppsug 942 mm
Rentvannstank 80 liter
Skittenvannstank 83 liter
Vekt 283 kg
Dimensjoner 131 x 76 x 103 cm

Art.nr. 178092         

89.950,-+ mva
Veil kr. 136.230,- + mva
Leasingfinansiering: 2.737,- pr.mnd (36 mnd).

CT80 BT70
GULVVASKEMASKIN – MELLOMKLASSEN

FREMRE STØTFANGER KIT 
Art.nr. KTRI02233 

PRIS PÅ FORESPØRSEL

TILBEHØR 

BAKRE STØTFANGER KIT 
Art.nr. KTRI02234 

PRIS PÅ FORESPØRSEL
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CT110 BT70 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. 
Maskinen har rentvannstank på hele 110 liter og skittenvannstank
på 115 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har 
trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn av 
batterier, filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan 
vippes bakover og til siden. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. 
Maskinen har standard programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet 
for ytterligere et program med kjemidoseringssystem. Sammen med 
den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulv-
flater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, 
gummi og tregulv. CT110 BT70 er en perfekt maskin for butikker, 
kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore og store arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  4550 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  4 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  700 mm
Børstetrykk  45 kg
Bredde for oppsug  940 mm
Rentvannstank  110 liter
Skittenvannstank  115 liter
Vekt uten batterier 214 kg
Dimensjoner  150 x 76 x 102 cm

Art.nr. 178053      

109.950,-+ mva
Veil kr. 162.672,- + mva
Leasingfinansiering: 
2.087,- pr.mnd (60 mnd).

CT110 BT70
GULVVASKEMASKIN – INDUSTRIKLASSE

GULVVASKEMASKIN
INDUSTRIKLASSEN

CT110 BT70 Roller er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. 
Maskinen har en rentvannstank på 95 liter og skittenvanntank på 100 
liter. Maskinen er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift 
forover og bakover. På CT160 BT75 Roller er trykket på skurebørstene 
fast innstilt i de 3 programmene, men dette kan regulerers i programvaren. 
Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkel, fordi hele karosseriet 
kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. 
Maskinene har standard programmert 3 stk. vaskeprogram med 
mulighet for ytterligere et program med kjemi-doseringssystem. 
Børster, sugemotor og pålegging av vann/vaskemiddel stopper 
automatisk når maskinen stopper. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk. 

Leveres med: 2 stk. sylinderbørster i nylon og feiesystem/
avfallsbeholder. Leveres med batterier og batterilader.
Maskinene kan også leveres med padholdere.

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  4550 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  4 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  700 mm
Børstetrykk  45 kg
Bredde for oppsug  940 mm
Rentvannstank  110 liter
Skittenvannstank  115 liter
Vekt uten batterier 214 kg
Dimensjoner  150 x 76 x 102 cm

Art.nr. 178058      

117.950,-+ mva
Veil kr. 172.802,- + mva
Leasingfinansiering: 
2.239,- pr.mnd (60 mnd).

CT110 BT70 Roller
GULVVASKEMASKIN – INDUSTRIKLASSE
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CT160 BT75 Roller Sweep er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. 
Maskinen har rentvannstank på hele 145 liter og skittenvannstank på 
170 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående, og har 
trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. På CT160 BT75 
Roller Sweep er trykket på skurebørstene fast innstilt i de 3 programmene,
men dette kan regulerers i programvaren. Ettersyn av batterier, filtre og 
slanger er svært enkel, fordi hele karosseriet kan vippes bakover. Karosseriet 
er i slagfast polypropylenplast. Børster, sugemotor og pålegging av vann/
vaskemiddel stopper automatisk når maskinen stopper. Dette gjør 
maskinen meget enkel i bruk. Sammen med den patenterte 
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. 
Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv.
CT160 BT75 Roller Sweep er en perfekt maskin for butikker, rengjørings-
byråer, industribedrifter, bilforretninger, parkeringshus, osv.  
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore og store arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  4875 m²/time
Driftsspenning  36 volt
Batterikapasitet  6 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  750 mm
Børstetrykk  35 kg
Bredde for oppsug  1010 mm
Rentvannstank  140 liter
Skittenvannstank  170 liter
Avfallsbeholder  13 liter
Vekt uten batterier  300 kg
Dimensjoner  181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 176728       

159.950,-+ mva
Veil kr. 249.429,- + mva
Leasingfinansiering: 
2.960,- pr.mnd (60 mnd).

CT160 BT75 Roller Sweep
GULVVASKEMASKIN – INDUSTRIKLASSE

CT230 BT100 Roller Sweep er en sittbar gulvvaskemaskin med høy 
effektivitet. Maskinen har rentvannstank på hele 205 liter og skitten-
vanntank på 225 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og 
har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn 
av batterier, filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan 
vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen 
har standard programmert 3 stk. vaskeprogram og et program med 
kjemidoseringssystem. Sammen med den patenterte sugenalen, de to 
sidebørstene, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. 
Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. 
CT230 BT100 Roller Sweep er en perfekt maskin for større lagerlokaler, 
parkeringshus, store kjøpesentre, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for store arealer.

Leveres med: Gulvbørster, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet 7500 m²/time
Driftsspenning 36 volt
Batterikapasitet 6 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 1000 mm
Børstetrykk 35 kg
Bredde for oppsug 1280 mm
Rentvannstank 205 liter
Skittenvannstank 225 liter
Avfallsbeholder 23 liter
Vekt 382 kg uten batterier
Dimensjoner 195 x 117 x 147 cm

Art.nr. 178157      

259.950,-+ mva
Veil kr. 353.299,- + mva
Leasingfinansiering: 
4.744,- pr.mnd (60 mnd).

CT230 BT100 Roller Sweep
GULVVASKEMASKIN – INDUSTRIKLASSE

TOPP YTELSE
• Utrolig kapasitet, store vanntanker
• Lang driftstid, 222A batterier
• Børstetrykk på opptil 45 kg

STOR BRUKERVENNLIGHET
• Veldig manøvrerbar, god svingradius
• Enkel å vedlikeholde, punkter merket med gult
• Forhåndsprogrammerte vaskeprogrammer
• Mye tilgjengelig tilbehør

Art.nr. 178058      

117.950,-+ mva
Veil kr. 172.802,- + mva
Leasingfinansiering: 
2.239,- pr.mnd (60 mnd).



EFFEKTIVE
• Sparer kroppen for unødvendige  
   belastninger som ved manuelt feie arbeid.
• Fra 50 – 70 cm arbeidsbredde
• Avfallsbeholdere opp til 50 liter
• Enkel justering av hoved-/sidebørster

LETT Å TRANSPORTERE
• Store hjul
• Solid lettvekt konstruksjon
• Bra vektfordeling
• Batteridreven versjon finnes

FEIEMASKIN – GÅ BAK
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NYHET

FOMA TK 510 M er en 
profesjonell, kraftig feiemaskin 
for utendørs bruk. 
FOMA TK 510 M er vedlikeholdsfri. 
Avfallsbeholderen er laget 
i polyester og er derved rustfri.
Enkel justering av side- og 
senterbørste for best effekt 
på alle underlag. Maskinen feier 
helt inntil kanter, og kommer enkelt 
gjennom smale dører.

Levert med hovedbørste og sidebørste

TEKNISKE DATA:
Arbeidsbredde 670 mm
Støvbeholder 24 liter

Art.nr. 120297

4.450,-+ mva
Veil kr. 7.993,- + mva
Leasingfinansiering: 117,- pr.mnd (36 mnd).

IPC TK 510 M
FEIEMASKIN

Stor avfallsbeholder. Stor feiebredde. 
Hovedbørste med ”V” design. Mikrofiltrering av støv. 
Lett å manøvrere grunnet optimal vektfordeling. 
Svært god sikt. Enkel å transportere. 
Kontrollpanelet er beskyttet mot fuktighet. 
Batteri indikator. Lett tilgang til alle maskindeler
Chassis i pulverlakkert stål

Levert med børster

TEKNISKE DATA:
Arbeidsbredde  700 mm
Støvbeholder  50 liter
Batteri kapasitet  12 volt/74 amp.

Art.nr. 121299

10.950,-+ mva
Veil kr. 17.628,- + mva
Leasingfinansiering: 
333,- pr.mnd (36 mnd).

750 BAT
FEIEMASKIN

1280 DP-P er en profesjonell kraftig feiemaskin, som leveres i hybrid 
versjon for innen- og utendørs bruk. Den har drift fremover og bak-
over og alle nødvendige betjeningsorganer for sikker og effektiv drift. 
Maskinen har med de doble sidebørstene en effektivfeiebredde på 
hele 1200 mm. Sidebørstene og hovedbørsten kan enkelt heves ved 
transport. Den innebygde støvsugeren kan valgfritt kobles inn hvis fint 
støv ønskes fjernet fra panelfilteret. 1280 DP-P har selvjusterende 
hovedbørste og hastigheten på sidebørstene kan reguleres trinnløst. 
Maskinen har et patentert tømmesystem for avfallsbeholderen og 
tømmehøyden er på hele 900 mm. Beholderen kan tippes i alle høyder 
opptil 900 mm. Maskinen blir levert med 3 stk. ferdig programmerte 
feieprogrammer for lett, medium og hard feiing. Disse programmene 
kan også tilpasses hver enkelt bruker. 1280 DP-P har batterier og 
bensinmotor. Bensinmotoren driver en generator som gir strøm til 
fremdriftsmotorene. Når maskinen benyttes innendørs, slås bensin-
motoren av og batteriene benyttes som kraftkilde. Ved utendørs feiing 
slås bensinmotoren på, og batteriene lades da automatisk mens 
maskinen brukes. Maskinen passer meget godt for feiing av større 
varehus, parkeringsplasser, fortau, lagerområder, parkeringshus, 
m.m. Batterier og lader bestilles separat. Batterilader må benyttes for 
optimal opplading av batteriene.

1280 DP-P
FEIEMASKIN
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FEIEMASKINER - SITTE PÅ

Art.nr. 121271

89.950,-+ mva
Veil kr. 111.265,- + mva
Leasingfinansiering: 1.707,- pr.mnd (36 mnd).

Art.nr. 121325

162.950,-+ mva
Veil kr. 238.166,- + mva
Leasingfinansiering: 2.998,- pr.mnd (36 mnd).

TEKNISKE DATA:
Feiebr. /sidebørste 1050 mm
Feiebr. /hovedbørste 650 nn
Avfallsbeholder 70
Filterareal 4
Maks. helling 16
Hastighet 6
Feiekapasite  6300
Motoreffekt 1040
Fremdrift Elektronisk
Vekt 173 kg
Dimensjoner 1400 x 816 x 1142 mm
Batteri 24 Volt/Amp

1050 E er en profesjonel, kraftig feiemaskin, som leveres i batteri ver-
sjon for innen- og utendørs bruk. Den har drift fremover og bakover 
og alle nødvendige betjenings- organer for sikker og effektiv drift. 
Maskinen har med de doble sidebørstene en effektiv feiebredde på 
hele 1050 mm. Sidebørstene og hovedbørsten kan enkelt heves ved 
transport. Den innebygde støvsugeren kan valgfritt kobles inn hvis fint 
støv ønskes fjernet. 1050 E har selvjusterende hovedbørste. Maskinen 
har et enkelt tømmesystem for avfallsbeholder. Maskinen blir levert 
med 3 stk. ferdig programerte feieprodukter for lett, medium og hard 
feiing. Disse programmene kan også tilpasses hver enkelt bruker. 
1050 E er batteridrevet, med plass inntil 4 stk. 6 volt 210 amp. batte-
rier. Maskinen er ideel for feiing av større varehus, parkeringsplasser, 
fortau, lagerområder, parkeringshus, m.m. Batterier og lader bestilles 
separat.

Levert med hovedbørste og sidebørste

1050 E
FEIEMASKIN

TEKNISKE DATA:
Feiebr. /sidebørste 1200 mm
Feiebr. /hovedbørste 700 nn
Avfallsbeholder 67
Filterareal 1,8
Maks. helling 16
Hastighet 6,5
Feiekapasite  7800
Motoreffekt 5 kW
Fremdrift Elektronisk
Vekt 309 kg
Dimensjoner 1615 x 905 x 1210 mm

EFFEKTIVE
• Sparer kroppen for unødvendige  
   belastninger som ved manuelt feie arbeid.
• Fra 50 – 70 cm arbeidsbredde
• Avfallsbeholdere opp til 50 liter
• Enkel justering av hoved-/sidebørster

LETT Å TRANSPORTERE
• Store hjul
• Solid lettvekt konstruksjon
• Bra vektfordeling
• Batteridreven versjon finnes



STOR BRUKERVENNLIGHET
• Lett håndterlig, enkel å frakte
• Ergonomisk design, justerbart t-håndtak
• Lavt støynivå, beltedreven
• Flerbruksmaskin,  vedlikehold-stripping, 
   spryrengjøring – sliping – polering(kunEU)
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PADHOLDER
Padholder for lavt turtall opp til 165 o/min. 
Passer for maskin ES430.

ES 430 er en sterk og robust oppskuringsmaskin, samtidig 
som den er letthåndterlig og enkel å frakte. Dette er en 
lavhastighetsmaskin 165 o/min. som egner seg til profe-
sjonell rengjøring av alle typer gulv og til oppskuring. Den 
er ergonomisk designet og har justerbart T-håndtak, slik at 
brukeren kan jobbe i en behagelig posisjon over lengre tid. 
Den har ekstra kraftfull motor som er utstyrt med overbe-
lastningsvern. P.g.a. at maskinen er beltedrevet, er støynivået 
meget lavt. Motorens plassering gjør at maskinene arbeider 
stabilt. ES 430 er velegnet til alt fra alminnelig vedlikehold, til 
stripping, sprayrengjøring og sliping. Det finnes dessuten et 
stort sortiment av børster og pads som gjør at maskinen 
kan skreddersys til den enkelte oppgave.

TEKNISKE DATA:
Børste/pad størrelse  430 mm / 17”
Padholder  430 mm / 17”
Rotasjonshastighet  165 o/min.
Driftsspenning  230 volt
Høyde på maskin  150 mm
Motoreffekt  1200 watt
Vekt  34 kg
Dimensjoner  181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 178030    

10.600,-+ mva
Veil kr. 13.546,- + mva
Leasingfinansiering: 323,- pr.mnd (36 mnd).
* Padholder 608465 må bestilles separat

ES 430
OPPSKURINGSMASKIN

EU 430/510 er robuste high-speed maskiner som dekker 
de fleste behov for polering. Maskinene er letthåndterlige 
og er utstyrt med dobbel startsperre for sikker betjening.
Modellene har et innebygd støvavsug. De er ergonomisk 
designet og har justerbart håndtak. Med sine 1500 
omdreininger gjør den poleringsjobben unik.

TEKNISKE DATA:
Børste/pad størrelse  430/510 mm / 17/20”
Padholder  430/510 mm / 17/20”
Rotasjonshastighet  1500 o/min.
Driftsspenning  230 volt
Høyde på maskin  150 mm
Motoreffekt  1600 watt
Vekt  41 kg
Dimensjoner  181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 178036 EU430    

16.450,-+ mva
Veil kr. 20.436,- + mva
Leasingfinansiering: 501,- pr.mnd (36 mnd).

EU 430/510
HIGH-SPEED MASKIN

Art.nr. 178035 EU510    

18.450,-+ mva
Veil kr. 24.165,- + mva
Leasingfinansiering: 561,- pr.mnd (36 mnd).

TILBEHØR 

OPPSKURING
OG HIGH-SPEED
MASKINER

Art.nr. 608465

PRIS PÅ FORESPØRSEL  



Art.nr. 163703

8.990,-+ mva
Veil kr. 13.048,- + mva

EFFEKTIVE
• Dyprengjøring uten å skade overflate, med damp, 160°C og 6 bar

• Lite vannforbruk, termodynamisk egenskaper

LETT Å TRANSPORTERE
• Topp kvalitet, rustfrie rammer

PRODUKTIVITET
• Uendelig brukstid, fyll opp reservetanken uten å skru av maskinen

• Mange bruksområder, masse forskjellige tilbehør

SIKKERHET
• Mange tekniske egenskaper

• Flere sikkerhets anordninger

Art.nr. 163705

14.990,-+ mva
Veil kr. 21.476,- + mva

DAMPRENSERE

SG-10 S 5007 M er en kompakt og robust dampvasker som gir 
enestående rengjøringseffekt og desinfisering. 5-bar damptrykk og 
en temperatur på 155° C  garanterer en grundig rengjøring av alle 
overflater uten skade. Med SG-10 S 5007 får du en damprengjøring 
som kan trenge inn i dybden for å oppløse resterende fett i alle rom 
og på alle overflater, ved bruk av lite vann.
SG-10 S 5007 M har et 2-tanksystem, dette betyr at maskinen kan 
fylles når som helst og den har en hurtig oppvarming som sikrer 
kontinuerlig drift.
Temperaturindikatoren bidrar også til optimale rengjøringsresultater. 
Maskinen er meget allsidig og rengjør uten bruk av kjemikalier og 
den leveres med trykkmåler og knapp for trinnløs justering av damp i 
front av apparatet.
 
leveres med: 2,5 meter dampslange med håndtak, 2 x forlengerrør, 
triangelbørste, gulvbørste, vindusnal, damplanse med 2 forskjellige 
rund børster.

TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk 5 bar
Dampmengde 65-80 g/min
Temperatur 155 °C
Kjele volum 2,2 Liter / L
Vann tank 1,8 Liter / L
Vekt 7 kg

SG-10 S 5007 M 
DAMPRENSERE

SG-20 S 5008 M er et resultat av et høyt teknologisk nivå kombinert 
med funksjonell design. Et utall bruksområder og et allsidig tilbehør 
gjør damprenseren til et effektivt og raskt verktøy. SG-20 S 5008 
M kombinerer damprensing sammen med påføring av kjemikalier. 
Med SG-20 S 5008 Mkan du velge den mest effektive funksjonen for 
rengjøringsoppgaven. Du kan rense med bare damp, bare vann, damp 
og vann eller damp og kjemikalier. Du kan også bruke SG-20 S 5008 
M til å suge opp igjen løs smuss, væske eller tørt støv. Så med denne 
renseren kan du utføre rensing og oppsuging samtidig eller hver for 
seg. Ved å investere i en SG-20 S 5008 M profesjonell damprenser, vil 
du få et kvalitetsprodukt som du kan ha glede av i mange år fremover.
Sikkerhetsfunksjoner: Trykkbryter, sikkerhetstermostat, driftstermostat 
og mekanisk sikkerhetsventil på vanntank.
Kontrollpanel i 12 volt med følgende funksjoner: Manometer, av/på 
bryter, av/på bryter varmeelement, indikator for riktig damptemperatur, 
varsellys for manko av vann, dampregulator, kjemikalieregulator og 
hastighetsregulator for sugemotor.

TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk 5 bar
Dampmengde 80 g/min
Temperatur 140 °C
Kjele volum 2 Liter / L
Vann tank 1,5 Liter / L
Vekt 11,5 kg

SG-20 S 5008 M
DAMPRENSERE
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Foma Luftavfukter er meget effektive og driftssikre profesjonelle 
luftavfuktere. De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt 
fuktighetsregulator. 

Foma Luftavfukter er utstyrt med et timeteller og et eget luftfiltersys-
tem. Videre så er den levert med et elektronisk sikkerhetssystem for 
helautomatisk bruk. 

Avfukterene har også et eget avisingssystem for fullstendig beskyttelse 
av kompressoren. De har en solid stålramme med kjørehåndtak som er 
pulverlakkert for å tåle røft miljø. Store solide hjul gjør avfukteren lett å 
transportere og de kan stables ovenpå hverandre.

 

DR120 / DR190 / DR250 / DR310
LUFTAVFUKTERE

Foma Luftavfukter har en økologisk kjølende gass for beskyttelse av miljø og 
ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank med automatisk stopp, kan også 
tilkobles egen vannslange for transport av oppsamlet vann ut av bygning. 

Foma Luftavfukter er ideelle for tørking av bygninger, nybygg eller ved 
vannskader, passer bra for mellomstore og store arealer. 

Med Foma Luftavfukter får du:
•  En effektiv luftavfukter med høy kapasitet
•  Stor luftgjennomstrømning
•  Eget filtersystem
•  Automatisk stopp, ved full tank
•  Beskyttelse av kompressoren

LUFTAVFUKTER DR120 

14.256,-+ mva
Veil. kr. 16.772,- + mva

LUFTAVFUKTER DR190 

19.585,-+ mva
Veil. kr. 23.041,- + mva

TEKNISKE DATA:

Art. nr. Nobb nr. Modell
Temp.-

omr.
Luftfukt.-

omr. 25°C/80% 20°C/70% 15°C/60% 10°C/50%
Strømforbruk Luftkapasitet/

gjennomstr.
Motor-
effekt

163400 41737462 DR120 +3/-40°C 40/100% 0,7 0,45 0,25 0,10 1x230 10 volt/amper 250m3/time 550W

164400 41737477 DR190 +3/-40°C 40/100% 1,2 0,50 0,35 0,20 1x230 10 volt/amper 400m3/time 800W

165400 41737496 DR250 +3/-40°C 40/100% 1,7 1,00 0,50 0,23 1x230 10 volt/amper 650m3/time 1000W

169000 27719137 DR310 +3/-40°C 40/100% 2,8 1,70 1,00 0,50 1x230 10 volt/amper 900m3/time 1350W

Kapasitet (ltr. pr. time)
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LUFTAVFUKTER DR250 

21.364,-+ mva
Veil. kr. 25.134,- + mva

LUFTAVFUKTER DR310 

28.803,-+ mva
Veil. kr. 33.886,- + mva
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For at du som kunde skal kunne velge riktig Foma byggvarmer, vil du
her finne en hurtig tabell for kalkulasjon av den nødvendige effekt du
trenger fra byggvarmeren til den spesifikke oppgaven. Effektbehovet
avhenger av isolasjon i bygningen, temperatur og ventilasjon.

Ikke isolert bygning K= 3,0-4,0
En enkel bygning i tre eller  
med stålplater

Dårlig isolert bygning K= 2,0-2,9
Bygning med dårlig isolasjon,  
enkle vegger, vinduer, dører  
og tak uten isolasjon

Moderat isolert bygning K= 1,0-1,9
Isolerte vegger og tak  
og ikke veldig mange vinduer

Godt isolert bygning K= 0,6-0,9
Godt isolerte vegger, gulv  
og tak, samt doble glass  
i vinduer og dører

Eksempel:
• For å varme opp en bygning  
   med isolasjonsfaktor K = 4
• Høyde 3 meter – bredde 4 meter  
   – lengde 12 meter, volum V=144m³     
• Ute temperatur = -5°C, ønsket  
   inne temperatur = +18°C, ∆t = +23°C

Effektbehov = V x ∆t x K
Effektbehov = 144 x 23 x 4 = 13.248 
Kcal/t

1 kw     = 860,61 Kcal/t
1 kw     = 3415,18 Btu/t
1 kcal/t = 3,97 Btu/t

1

2

3

4

5

TABELL FOR UTREGNING AV ANBEFALT VARMEBEHOV

Effektbehov = V x ∆t x K
V = Volumet på det arealet som skal oppvarmes (gulvflate x høyde) i m3
∆t = Forskjellen på utetemperatur og den ønskede inne temperatur (i °C)
K = Isolasjonsfaktor på bygning
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Lakkert utførelse
25 meter 
1/2” lavtrykkslange
Viton tetninger
Automatisk opptrekk
Leveres med svingbart veggfeste

Art.nr. 88225

6.490,-+ mva
Veil kr. 9.615,- + mva

LAVTRYKK 
25 M

SLANGETROMLER 
LAVTRYKK

VEGGFESTE TIL 
SLANGETROMLER 

Lakkert svingbart veggfeste
Art.nr. 843005

Rustfritt svingbart veggfeste
Art.nr. 843006

Alle tromler leveres 
med sort slange.

PRIS PÅ FORESPØRSEL

Lakkert utførelse
18 meter 2-lags 
3/8” høytrykkslange 
200 bar - 150ºC
Automatisk opptrekk
Levert med svingbart veggfeste

Art.nr. 82218

5.690,-+ mva
Veil kr. 7.806,- + mva

HØYTRYKK 
18 M

SLANGETROMLER 
HØYTRYKK

Rustfri utførelse
18 meter 2-lags 
3/8” høytrykkslange 
200 bar - 150ºC
Automatisk opptrekk
Levert med svingbart veggfeste

Art.nr. 82318

7.990,-+ mva
Veil kr. 11.373,- + mva

HØYTRYKK 
18 M

SLANGETROMLER 
HØYTRYKK

Lakkert utførelse
25 meter 2-lags 
3/8” høytrykkslange 
200 bar - 150ºC
Automatisk opptrekk
Levert med svingbart veggfeste

Art.nr. 87225

6.990,-+ mva
Veil kr. 10.052,- + mva

HØYTRYKK 
25 M

SLANGETROMLER 
HØYTRYKK

Rustfri utførelse
25 meter 2-lags 
3/8” høytrykkslange 
200 bar - 150ºC
Automatisk opptrekk
Levert med svingbart veggfeste

Art.nr. 88525

9.790,-+ mva
Veil kr. 12.808,- + mva

HØYTRYKK 
25 M

SLANGETROMLER 
HØYTRYKK

Lakkert utførelse
30 meter 2-lags 
3/8” høytrykkslange 
200 bar - 130ºC
Viton tetninger
Automatisk opptrekk

Art.nr. 121381

8.490,-+ mva
Veil kr. 11.607,- + mva

HØYTRYKK 
30 M

SLANGETROMLER 
HØYTRYKK

Rustfri utførelse
30 meter 2-lags 
3/8” høytrykkslange 
200 bar - 130ºC
Viton tetninger
Automatisk opptrekk

Art.nr. 121382

11.990,-+ mva
Veil kr. 17.337,- + mva

HØYTRYKK 
30 M

SLANGETROMLER 
HØYTRYKK

SLANGETROMLER
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HØYTRYKK 
25 M

SLANGETROMLER 
HØYTRYKK

HØYTRYKK 
30 M

SLANGETROMLER 
HØYTRYKK

KJEMIPÅLEGGERE

Plast utførelse med oljebestandige 
tetninger 1,0 liters beholder
Dobbeltvirkende pumpe

PRO 10
LAVTRYKKSPUMPE

Art.nr. 149219

107,-+ mva
Veil kr. 134,- + mva

Plast utførelse med 
oljebestandige tetninger. 
Håndpumpe 5,0 liters beholder 
3 bar driftstrykk. Leveres med 
slange og stråledyse

PRO 5
LAVTRYKKSPUMPE

Art.nr. 149080

499,-+ mva
Veil kr. 624,- + mva

Passer meget bra 
til avfettingsmidler
Plast/syrefast utførelse 
med Viton® tetninger
Håndpumpe
1,3 liters beholder
3 bar driftstrykk

EXTREME EX 100
LAVTRYKKSPUMPE

Art.nr. 149317 

466,-+ mva
Veil kr. 583,- + mva

Rustfri utførelse
Håndpumpe
10 liters beholder
Oljebestandige tetninger
6 bar driftstrykk
Leveres med  
slange og strålerør

510T
LAVTRYKKSPUMPE

Art.nr. 149099

3.224,-+ mva
Veil kr. 4.030,- + mva

Med trykkluft
Pumpenippel

Art.nr. 149020

3.936,-+ mva
Veil kr. 4.920,- + mva

Rustfri utførelse
Håndpumpe
5 liters beholder
Oljebestandige tetninger
6 bar driftstrykk
Leveres med 
slange og strålerør

505T
LAVTRYKKSPUMPE

Art.nr. 149098

2.584,-+ mva
Veil kr. 3.230,- + mva

Plast / syrefast CM 80 er en 
8,0 liter vaskemiddelpålegger 
laget av spesial plast for å klare 
de tøffeste rengjøringsmidler 
og syrer på markedet.
EPDM o-ringer. 3 bar driftstrykk 

CM80
LAVTRYKKSPUMPE

Art.nr. 149245

1.527,-+ mva
Veil kr. 1.909,- + mva

Lakkert utførelse
Trykkluftdrevet
24 liters beholder
Oljebestandige tetninger
6 bar driftstrykk
Slangelengde 9 meter

LAVTRYKKSPRØYTE

Art.nr. 120291

2.621,-+ mva
Veil kr. 3.276,- + mva

Rustfri utførelse
Trykkluftdrevet
50 liters beholder
Oljebestandige tetninger
8 bar driftstrykk
Slangelengde 10 meter

LAVTRYKKSPRØYTE

Art.nr. 122627

5.421,-+ mva
Veil kr. 6.776,- + mva

Rustfri utførelse
Trykkluftdrevet
24 liters beholder
Oljebestandige tetninger
8 bar driftstrykk
Slangelengde 10 meter

LAVTRYKKSPRØYTE

Art.nr. 122626

3.657,-+ mva
Veil kr. 4.571,- + mva



Forhandler:

Foma Norge AS
 Regnbuevn. 6
 1405 Langhus
 Telefon: 64 91 70 00
 Telefax: 64 86 76 22
 E-post: info@foma.no
 Internett: www.ipcfoma.no
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Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil 

Vestec as
51 41 22 50 

salg@vestec.no 
vestec.no


