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proffsmaskiner

NÄR DU LEDSNAT PÅ
PLASTMASKINEN FRÅN
STORMARKNADEN
Hårdvaran
I vår produktlinje M-line, har vi samlat ett antal
maskiner speciellt för dig som inte jobbar med
industriproduktion eller byggverksamhet, men ändå
behöver proffskvalitet på dina sugare. Du kanske jobbbar för
ett städföretag eller en liten verkstad. Inom fastighetsskötsel
eller hantverk.
Här hittar du maskiner både för torr- och våtsug. Från små, smidiga
kontorsdammsugare till 50-liters maskiner med hög kapacitet.
M-line ger dig bra, och pålitliga grejor - självklart med genomtänkt
funktion och bra ergonomi.

Mjukvaran
Alla våra maskiner är byggda för att du enkelt skall kunna
hantera och sköta dem.
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Andelen sysselsatta män som
angett arbetsorsakade besvär
till följd av arbetssjukdom.
Källa: AV/ISA, SCB.

Utan att bryta varken tummar, armar
eller rygg. Du skall inte heller utsättas
för onödigt damm eller höga ljudnivåer. Användarvänliga maskiner
spar både tid, pengar och sjukskrivningsdagar. Många kallar det
för ergonomi. Vi kallar det dessutom för ekonomi.

Andelen arbetssjukdomar inom
byggbranschen ligger fortfarande
mycket högre än i andra näringsgrenar. Vi ser det som en utmaning att hjälpa till
att sänka dessa siffror.
Vi tänker på dig när vi konstruerar våra maskiner.

proffsmaskiner

PV 930
Kontorsdammsugare. Smidig och robust.
Kan förses med hepafilter vid behov.
Perfekt för städning i offentliga miljöer.

s 20
Damm/våtsug. Lätt och smidig. Kan
suga både vått och torrt. Anpassad för
hantverkare och fastighetsskötsel.

PV 700
Sotsugare. Cyklon avskiljare, sotfilter i
dacron. Värmetålig slang och handrör.

MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
VACUUM (kPa)

PV 930

s 20

PV 700

1000
7.5
125
23

1200
13
160
22

850
9
147
18
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s 20A
Byggdammsugare. Lätt och smidig.
Får plats under sågbänkar. Eluttag
för anslutning av elverktyg. Elektrisk
filterskak. Perfekt för hantverkare,
golvläggare och målare.

s 29T
Damm/våtsug med tippvagn. 29 liters
behållare. Klarar både vått och torrt.
Perfekt till verkstäder, städbolag och
fastighetsskötare.

s 55
Kraftfull industrisugare med 50 liters
behållare volym. Anpassad för både
våt och torrsugning.

s 55T
Vätskesug med tippvagn. Hög sugkraft.
Klarar även torrsugning. Anpassad för städbolag, verkstäder och fastighetsskötsel.

MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
VACUUM (kPa)

s 20A s 29T s 55 s 55T

1200
13
160
22

1200
19
160
22

2x1200
30
320
22

2x1200
30
320
22
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PL 20
Damm/våtsug. Smidig och stabil.
Anpassad för hantverkare, fastighetsskötsel och verkstäder. Klarar både
vått och torrt.

PL 40
Damm/våtsug med eluttag för anslutning
av elverktyg. Dammsugaren startar när
elverktyget startar och stängs av med
fem sekunders fördröjning. Klarar både
vått och torrt. Anpassad för hantverkare,
golvläggare och fastighetsskötsel.

500M
Kraftfull industrisugare. 55 liters
behållare. Klarar både vått och torrt.
Kan utrustas med tappkran och/eller
hepafilter vid behov.

100Rygg
Ryggdammsugare. Lätt och smidig.
Passar bra vid trappstädning, vindar,
fläktrum eller andra trånga utrymmen.

MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
VACUUM (kPa)

PL 20

PL 40
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100Rygg

1200
15
125
21

1200
15
125
21

2x1200
27
320
22

1000
4.2
150
20
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