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W-LINE ÄR SOM
EN VÅT DRÖM
PÅ DAGEN
Hårdvaran
W-line ger dig marknadens överlägset högsta
kvalitet på våtsugare. Du får robusta, pålitliga
maskiner med det mesta i rostfritt stål. Och de är
avsedda för de absolut tuffaste uppgifterna för en våtsugare.
Det har möjliggjorts bl a genom den unika kombinationen av
både filter och flottör, vilket gör att där enklare maskiner bara
tar vatten, tar våra maskiner även t ex betongslam, oljor och
skärvätskor. Genomtänkta lösningar gör W-line lätt att jobba
med. Ett exempel är tömningspump, som förenklar ditt liv och
sparar din rygg.

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.
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w 350P

Kraftfull våtsug med evekueringspump.
Den oljekylda pumpen klarar betongslam, oljor och skärvätskor. Kombinerat
filter/flottörsystem skyddar motorn.
Utpumpning kan ske samtidigt som
uppsugning.

w 350P
w 350P
MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
PUMP (W)
PUMPKAPACITET (lit/min)
FILTER/FLOTTÖR

1x1300
47
160
650
260
ja/ja
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w 250
Smidig våtsug med en tank på 29 liter.
Anpassad för uppsugning av rent vatten.
Flottören säkerställer att stora mänder
vatten inte når motorn.

w 250P
Smidig våtsug med evakueringspump.
Sugaren tömmer sig självt samtidigt som
uppsugning sker. Anpassad för uppsugning av vatten. Flottör säkerställer att
stora mängder vatten inte når motorn.

w 250 w 250P
MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
PUMP (W)
PUMPKAPACITET (lit/min)
FILTER/FLOTTÖR

1x1300
24
160
nej
–
nej/ja

1x1300
28
160
450
150
nej/ja
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w 350
Våtsug med 55 liters tank. Tömning sker
via en kran med kulventil. Kombinerat
filter/flottörsystem säkerställer att stora
mänder vätska inte når motorn. Filtret
renar skum och vätska från partiklar så
att motorn påverkas minimalt. Anpassad
för uppsugning av slam och vätskor.

w 2000/2
Slamsugare som renar slamblandad
vätska till i princip rent vatten. Rening
sker i tre steg. Först via metallfilter, i
steg två sedimentering och slutligen via
non-wowen-filter. Automatisk färskvattenpåfyllning och evakuering av vätskan
säkerställer lång kontinuerlig drift.

w 350 w 2000/2
MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
PUMP (W)
PUMPKAPACITET (lit/min)
FILTER/FLOTTÖR

1x1300
33
160
nej
–
ja/ja

1x1300
65
160
650
260
nej/ja
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