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Priser 
Priserne gælder fr.o.m. 9. marts 2017, ex. moms 
Valuta DKK.

Levering
Fragt og emballageomkostninger tilkommer. Fragt debiteres ab
hovedlager i Sverige.

Modtagelse af leverance
Ved modtagelse af leverance skal rør og øvrig forsendelse kontrolleres

Returmaterialer
Lagerførte produkter kan efter forudgående aftale returneres mod retur-
gebyr på 25 %. Rør krediteres ikke. Returfragt betales af kunde.

Kontakt os for aftale inden gods sendes retur!

Prisreservation

Ved større ændringer i valuta- og råvareomkostninger forbeholdes
retten til prisændringer uden forudgående varsel. 

Salgs- og leveringsbetingelser:

PRODUKTOVERSIGT

Højvakuum

 

 

Lagerstandard. Levering ca. 1 arbejdsuge

Ej lager. Forespørg på leveringstid.

for evt. transportskader og dette noteres på fragtbrev. Skader der rekla-
meres for efterfølgende kan ikke gøres gældende for erstatning.

Forudskillere..........................................................................  4

Slangeruller for rengøring....................................................  5
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CE/CE-F
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Betegnelse
Motor 
kW

Filterareal 
m² 

Max.
 undertryk  
kPa

Max. 
luftflow* 

m³/h
Pris

CE-18 18 25 31 1370

CE-18F 18 25 31 1580

Stationært højvakuumanlæg

CE-18 ingår i serien med stationära 
enheter för högvakuumutsug.

KOMPAKTE HØJVAKUUMANLÆG

Betegnelse
Motor 
kW

Filterareal 
m² 

Max.
undertryk  
kPa

Max. 
luftflow* 

m³/h
Pris

CE-3 3,4 4,2 25 312

CE-5 5,5 7,5 26 550

CE-3F 3,4 4,2 27 400

CE-5F 5,5 7,5 30 630

CE-3 og CE-5 er de mindste i
serien af stationære enheder for
kompakte højvakuumanlæg.

Enheder består af et komplet
trykluftrenset patronfilter med op-
samlingsbeholder i stål, sidekanal-
blæser og et automatikskab.

Alle enheder er færdigmonteret
ved levering og skal blot tilsluttes
el samt ekstern trykluft samt rør-
system.

Leveres med plastsæk i stålspand.

Model F er monteret med frekvens-
omformer for behovregulering.

Standardfarve: Beige RAL 7044 

Som tilvalg kan anlæg forsynes med:

• Frekvensomformer for behovregulering

• Støjboks

• HEPA-filter på afkast

* Afhænger af drifttider og støvtype

Anvendelsesområde
• Industriel støvsugning
• Svejsepistoler/håndværktøj
• Slibestøv fra bygge/industrimiljø

• Luftflow: < 550 m³/h
• Max.undertryk: 26 kPa

CE/CE-F
Stationært højvakuumanlæg

Betegnelse
Motor 
kW

Filterareal 
m² 

Max.
 undertryk  
kPa

Max. 
luftflow* 

m³/h
Pris

CE-13 13 10 30 1140

CE-13F 13 10 31 1250

CE/CE-F
Stationært højvakuumanlæg

Forespørg!

Forespørg!

Forespørg!

Forespørg!

CE-13 er et middelstort anlæg i 
serien af stationære enheder for
kompakte højvakuumanlæg.

Enheder består af et komplet
trykluftrenset patronfilter med op-
samlingsbeholder i stål, sidekanal-
blæser og et automatikskab.

Alle enheder er færdigmonteret
ved levering og skal blot tilsluttes
el samt ekstern trykluft samt rør-
system.

Leveres med plastsæk i stålspand.

Model F er monteret med frekvens-
omformer for behovregulering.

Standardfarve: Beige RAL 7044 

* Afhænger af drifttider og støvtype

Forespørg!

Forespørg!

Som tilvalg kan anlæg forsynes med:

• Frekvensomformer for behovregulering

• Støjboks

• HEPA-filter på afkast

CE-18 er største anlæg i 
serien af stationære enheder for
kompakte højvakuumanlæg.

Enheder består af et komplet
trykluftrenset patronfilter med op-
samlingsbeholder i stål, sidekanal-
blæser og et automatikskab.

Alle enheder er færdigmonteret
ved levering og skal blot tilsluttes
el samt ekstern trykluft samt rør-
system.

Leveres med plastsæk i stålspand.

Model F er monteret med frekvens-
omformer for behovregulering.

Standardfarve: Beige RAL 7044 

Forespørg!

Forespørg!

• Luftflow: < 1140 m³/h
• Max.undertryk: 30 kPa

Anvendelsesområde
• Industriel støvsugning
• Svejsepistoler/håndværktøj
• Slibestøv fra bygge/industrimiljø

Anvendelsesområde
• Industriel støvsugning
• Svejsepistoler/håndværktøj
• Slibestøv fra bygge/industrimiljø

• Luftflow: < 1370 m³/h
• Max.undertryk: 31 kPa

Som tilvalg kan anlæg forsynes med:

• Frekvensomformer for behovregulering

• Støjboks

• HEPA-filter på afkast

* Afhænger af drifttider og støvtype
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FORUDSKILLERE
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Betegnelse
Mål/cm
LxBxH

Vægt/kg Volume/L Pris

PS-480 54x54x114 56 140 Forespørg!

PS-480
Forudskiller

PS-480 er en forudskiller der er velegnet til
både tørt og vådt affald. Udstyret med vask-
bart polyesterfilter og 4 ben. 

Indløb/Udløb Ø = 76 mm/76 mm.

COSA Betegnelse
Kapacitet 
m³

Tilslutninger
Ø=mm

Pris

COSA-4 4 102-127 Forespørg!

COSA-6 6 102-152 Forespørg!

Anvendes som for-/grovaudskiller at store 
materialemængder.

Konstrueret for undertryk på max -30 kPa.
Containerudskiller

•  Lufflow: < 2 500 m3/h
•  Max.undertryk: 30 kPa

Anvendelsesområde
•  Højvakuumanlæg med håndtering  
 af store materialmængder

Anvendelsesområde
•  For udskilning af de fleste typer

materiale.   

•  Max.undertryk: 30 kPa
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HØJVAKUUM

HOSR
Slangerulle

HOSR - Slangerulle er en let anvendelig og ergonomisk korrekt løsning som giver effektiv rengøring, eftersom den
altid er tilgængelig for rengøring af arbejdsområdet.

Den antistatiske slange har en værdi på 104 Ω/m og kan anvendes i ATEX-zone 21 og 22.

Slangrullen kan leveres for tagmontage som option.

Slang-

 

Ø mm 
Mål 

 

Ø mm 

 

Vægt 
Betegnelse

 

Fæste

 

længde 

 

Tilslutning 

 

Pris
(LxBxH) mm

 

slange

 

kg
m

 

rørsystem

HOSR-32

 

Væg

 

800x240x650

 

32

 

10

 

12

 

50

 

10 381:-

HOSR-38

 

Væg

 

800x240x650

 

38

 

8,5

 

12

 

50

 

10 381:-

HOSR-50

 

Væg

 

800x240x650

 

50

 

7,3

 

14

 

50

 

13 904:-

Start / stop kontakt

 

Justerbart slangestyr

Et træk i slange er alt som behøves 

 

Let at justere og tilpasse
for at aktivere støvsugeren.

 

slangelængden for optimal
anvendelse.

Svingbart fæste

 

Statisk ledende sugeslange

Giver slangerullen øget

 

Forhindre statisk opladning. 
4rækkevidde og anvendelse.

 

(10  Ω/m).

Fjederoptrukket slange

Slangen kan udtrækkes i ønsket
og låses. Efter brug trækkes slangen
retur. Fungere efter "rullegardin" 
princippet. 

Lukkespjæld

 

Arm

Åbner / lukker automatisk 

 

Koblingen mellem slange og 
når slangen trækkes ud og

 

lukkespjæld.
rulles op.

HOSA
Forlængerarm

Drejbar forlængerarm
til HOSR.

A

A + 70 cm

Længde 
Betegnelse

 

Pris
(A) mm

HOSA-01

 

1000

 

4 604:-

HOSA-02

 

2000

 

5 457:-

HOSA-03

 

3000

 

6 955:-
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