Vårkampanje 2021
MC 2C 150/650 XT
128470138

Mobil kaldtvannsvasker til semiprofesjonelt
bruk, med god ergonomi og yteevne.

AERO 21-21
7.390,eks mva

• Aksialpumpe og messingtoppstykke for
lengre levetid
• Intern kjemiinjektor med sugeslange og
doseringsventil
• Slangetrommel med 15 m slange og 4-i-1
lanse

Det ideelle valg til mindre landbruk,
byggefirmaer, verksteder, bilutleie m.m, til
alminnelig lett rengjøring i 1-2 timer daglig.

En lettveksmaskin i kompakt design, med semiautomatisk Push&Clean filterrengjøringssystem,
blåsefunksjon og praktisk oppbevaring av
tilbehør. Stikk til el. verktøy med automatisk start/
stopp.

11.500,eks mva

107407544

Støysvak, kompakt og mobil våt-/tørrsuger
med stor sugeevne. Kan monters med slange på utblåsningsluftent.
• Push&Clean filterrengjøringssystem
og vaskbart PET fleece filter med
filtreringsevne på 99,9%
• Forberedt for AntiStatic (30-11 PC og
30-21 PC)
• Praktisk tilbehør og verktøylagring og
MultiFit tilbehørsystem
gir optimal fleksibilitet

MH 3C 180/780 PAX

SW250

Kombinerer lave driftkostnader, høy
yteevne, god ergonomi og stor rengjøringseffektivitet. Ergo tilbehørssystemet
bidrar til bedre utnyttelse og sikrer
holdbarhet og pålitelighet.

25.900,eks mva

50000494

Lavt støynivå og uten motor gjør SW250 stort
sett vedlikeholdsfri og til en kostnadsbesparende løsning til rengjøring på dagtid.
Innebygd filter som forbedrer støvkontrollen.

• Brukervennlige oljeservicefunksjoner
• EcoPower brenner med EcoMode
funksjon
• Dampfunksjon

• Høy rengjøringskapasitet: Beholderen
har en kapasitet på 38 liter, og den kan
stå åpen ved oppsamling av større emner,
tømming av søppelbøtter osv
• Lett å manøvrere: Maskinen er lett å skyve
og styre med store svertefrie hjul

MH 4M 200/960 FAX

E-150.2-10

107146923

Mellomklasse varmtvannsvasker velegnet til
litt mer krevende rengjøring i 4-6 timer om
dagen. Service og vedlikehold utføres raskt
og enkelt da vitale deler er enkle å komme
til og inspisere.

32.900,eks mva

• Høyeffektiv 4-polet motor og 3
keramiske stempler
• EcoPower brenner med EcoMode
funksjon, som sikrer lavt forbruk ved 60
grader
• 4 store hjul gjør den enkel å transportere,
selv over ujevne overflater

• EcoPower brenner, messingtoppstykke
og 3 keramiske stempler
• Flow- eller trykkstyrt avlastningsventil
• Sikkerhetsfunksjoner som advarer om
lav oljestand og drivstoffnivå

Kraftig høytrykksvasker til husholdningen,
med en rekke funksjoner for langvarig
arbeid, bl.a. teleskophåndtak, kraftige hjul,
lang høytrykksslange og enhåndsbetjent
slangetrommel samt gummioppheng som
gjør maskinen ekstra støysvak.

eks mva

2.790,eks mva

3.490,eks mva

SLANGETROMMEL
37.900,eks mva

106403131

Veggmontert med automatisk
inntrekk av slange. 3/8” 2-lags
slange. Utvendig BSP forskruning.
• Med inntrekk
• 20 meter
• DN 10”

6.590,eks mva

2275 5/2021

Den ideelle varmtvannsvaskeren til bilindustri & transport, landbruk og industri.
Lave driftskostnader, høy ytelse, brukervennlighet, best i klassen bevegelighet og
god rengjøringseffekt.

128471200

4.390,-

• Maksimalt trykk på 150 bar
• 10 m forsterket, stålarmert
høytrykksslange for lang rekkevidde
og lang levetid
• Integrert praktisk oppbevaring og
Click&Clean-munnstykke så
du kan skifte dyse enkelt og hurtig

MH 5M 210/1100 FA
107146949

eks mva

ATTIX 30-21

• Innovativ holder som er designet til å
beskytte pistolgrepet mot skader under
oppbevaring og transport
• Dreibar kabelkrok som gjør det enkelt å
rulle strømkabel av og på

107146893

1.549,-

• Vaskbart PET-fleece filterelement med
filtreringsevne på min. 99,9%
• Stabile kjøre- og dreiehjul, ergonomisk design
• Praktisk tilbehør- og kabelholder, samt MultiFit
tilbehørssystem.

MC 3C 170/820 XT
107146385

107406601

Alle priser er eks. mva. og gyldige t.o.m.
30.07.21 eller så langt lageret rekker.

