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Kallvattentvätt i kompaktklassen

MC 3C-170/820 XT 

För uppgifter med låg intensitet. Passar för allmän, lätt 
rengöring 

• Mässingtoppstycke och kolvar av rostfritt stål 
• Högtrycksslang 15 m
• 4-in-1 spolrör

Artikelnummer: 107146384

Allsidig kallvattentvätt i mellanklassen

MC 5M-180/840 XT  

Högtryckstvätt som är utvecklad för hårt arbete inom t.ex industrin eller 
bygg- och anläggningssektorn

• Robust design med pulverlackad stålram
• Slangrulle med 15 m högtrycksslang

Artikelnummer: 107146708

Mobil kallvattentvätt för lättare 
uppgifter

MC 2C-120/520 XT

Kompakt 1-fas kallvattentvätt för lågintensiv 
daglig användning

• Automatisk start/stopp
• Intern keminjektor 
• Slangrulle m 15 m högtrycks-

slang 

Artikelnummer: 128470136KAMPANJNETTOPRIS: 5.995:-

KAMPANJNETTOPRIS: 9.995:-

Pumptryck

120
bar

Vattenmängd

520 
l/t

Pumptryck

170
bar

Vattenmängd

820
l/t

Pumptryck

180 
bar

Vattenmängd

840 
l/t

KAMPANJNETTOPRIS: 14.795:-
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Kompakt hetvattentvätt med hög prestanda

MH 3C-180/780 PAX

Allsidig hetvattentvätt som kombinerar låga dritskostnader, 
hög prestanda, användarvänlighet, utmräkt ergonomi och stor 
rengöringseffektivitet

• EcoPower panna med EcoMode funktion
• Ångfunktion
• Oljetank och oljesiktglas
• Slangrulle med 15 m högtrycksslang 

Artikelnummer: 107146891

KAMPANJNETTOPRIS: 27.495:-

Pumptryck

180 
bar

Vattenmängd

780 
l/t

3-fas hetvattentvätt med hög pres-
tanda

MH 4M-200/960 FAX

Med dubbelt internt högtrycks-kemsystem, 
är det enkelt att avlägsna olja, fett, vax och 
liknande

• EcoPower panna med EcoMode 
funktion

• Slangrulle med 15 m högtrycks-
slang 

Artikelnummer: 107146922

Pumptryck

200 
bar

Vattenmängd

960 
l/t

KAMPANJNETTOPRIS: 32.495:-
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Kompakt våt-/torrsugning med filterrengöring 
och verktygsadapter 

AERO 21-21 PC
Levereras med: sugslang, sugrör 2-del alu, verktygsadapter, 
PET-fleece filterelement och 3 munstycken.

• Semiautomatisk PushCleanTM 
   filterrengöring
• Automatisk start/stopp för elverktyg
• Extra uttag för elverktyg

Artikelnummer: 107406601

Kompakt våt-/torrsugning med filterrengöring

AERO 21-01 PC 

Levereras med: sugslang med rörböj, 
sugrör 2-del alu, PET-fleece filterelement och 
3 munstycken.

• Semiautomatisk PushCleanTM filterrengöring
• Blåsfunktion
• MultiFit tillbehörssystem

Artikelnummer: 107406600

Våt-/torrsugare med semiautomatiskt filter-
rengöringssystem

ATTIX 30-21 PC 

Levereras med: sugslang, sugrör förkromat stål, 2 
munstycken, PET-fleece filterelement, eluttag och adapter för 
elverktyg.

• Semiautomatisk PushCleanTM filterrengöring
• Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka

Artikelnummer: 107407544

KAMPANJNETTOPRIS: 1.595:-
KAMPANJNETTOPRIS: 1.195:-

KAMPANJNETTOPRIS: 3.595:-

Behållar-
kapacitet

20 liter

Luftmängd

3600l/min

Vakuum

210 mbar

Behållar-
kapacitet

20 liter

Luftmängd

3600l/min

Vakuum

210 mbar

Behållar-
kapacitet

30 liter

Luftmängd

3700l/min

Vakuum

250 mbar
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Två-motors våt-/torrsugare till krävande, 
dagliga uppgifter 

ATTIX 961-01  

Flexibel och kraftfull våt-/torrsugare, som med sina två 
motorer är utvecklad till att klara de mest krävande 
industriella uppgifter med uppsamling av smuts, 
vätskor och fint damm.

• Tvättbart PET nano-fiber filterelement med  
   min 99,9% filtreringsgrad 
• Tippbar och uttagbar 70 liters rostfri  
   behållare

Artikelnummer: 302002900

Manuell sopmaskin för snabbt och enkelt 
underhåll inne och ute

SW200
Sopmaskin som håller omgivningarna i bra skick. Jämfört med 
en manuell sopborste tar den upp och tar hand om damm, 
smuts, sand, spikar, skruvar, cigarettfimpar etc. upp till 6 
gånger snabbare

• Kapacitet för långtidsstädning
• Praktiskt taget underhållsfri tack 
   vare enkel mekanisk konstruktion

Artikelnummer: 50000493

För daglig rengöring av mindre områden

SC351 KOMPLETT 

Kombiskurmaskin som skurar och torkar både framåt och bakåt och 
har ett imponerande borsttryck på 27 kg. Perfekt vid rengöring i 
trånga utrymmen.

• 27 kilos borsttryck ger fantastisk 
   effektivitet
•  Kraftfull borstmotor, ökar 
   driftsäkerheten och reducerar 
   servicekostnaderna

Behållar-
kapacitet

70 liter

Luftmängd

2x3600
l/min

Vakuum

250 mbar

KAMPANJNETTOPRIS: 9.995:-

KAMPANJNETTOPRIS: 2.995:-

KAMPANJNETTOPRIS: 27.495:-

Säkerhetsklassad våt-/torrsugare till M-klassat damm

ATTIX 33-2M IC 

Passar till alla uppgifter med uppsamling av hälsofarligt damm inom 
industri, byggsektorn och liknande

• InfiniCleanTM automatisk 
   filterrengöring
• Inget utsläpp av M-klassat damm

Artikelnummer: 107412180

KAMPANJNETTOPRIS: 6.695:-

Behållar-
kapacitet

30 liter

Luftmängd

4500 l/min

Vakuum

250 mbar

Sopbredd

700 mm

Sopbehållare

38 l

Kapacitet

2800 m2/t

Skurbredd

370 
mm

Ren-/smuts-vatten

11/11 
liter

Kapacitet

1480 
m2/t


