
HT løsninger for profesjonelle! 
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Modell HT: Vannmengde/ 

Trykk: 

Modell brenner: Oppsett:  

HD180/18 18ltr/min 

180Bar 

Split T30/60KW 

Delta Δ: 45 

01PF77 

01SL01 

01AC510 

 

PLUS 180/18 18ltr/min 

180Bar 

Split T40/80KW 

Delta Δ: 56 

01PF82 

01SL02 

01AC510 

 

PLUS 160/30 30ltr/min 

160Bare 

Split T40/80KW 

Delta Δ: 38 

01PF131 

01SL02 

01AC510 

 

EasyClean Modula Split 

 

Den mest plasseringsvennlige HT løsningen med dieselbrenner!  

Selvstendig HT maskin + selvstendig dieselbrenner, begge i rustfri utførelse.   

Kan monteres direkte på vegg eller settes sammen på rustfri monteringsbrakett. 

Mulighet for integrert dieseltank i bunn av ramme eller en større ekstern tank. 
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EasyClean Modula  

 

HD180/18 

18ltr/min 180bar.   

Forsinket  stop, lekkasje kontroll,  trykkmåler. 

Dim: 560x460x360 67kg. 7,2Kw (forbruk) 

Type: 01PF77 

 

PLUS 180/18 

18ltr/min 180bar.  

Forsinket  stop, lekkasje kontroll,  trykkmåler. 

Lukket konstruksjon.  Fleksibel kobling pumpe/motor.   

Dim: 720x460x360 88kg. 7,2Kw (forbruk) 

Type: 01PF82 

 

PLUS 160/30 

30ltr/min 160bar 

Forsinket  stop, lekkasje kontroll,  trykkmåler. 

Lukket konstruksjon.  Fleksibel kobling pumpe/motor.   

Dim: 720x460x360 105kg. 9,9Kw (forbruk) 

Type: 01PF131 

 

SPLIT T30/T40 

Stasjonær dieseldrevet varmtvann aggregat (hot box). 

Beregnet for montasje sammen med HT maskin. 

Max 250Bar. 

T30: 230V 1 fas 0,3kw. 60Kw. Max 21ltr/min. 

Dim: 690x440x850 90kg 

Type: 01SL01 

T40:  230V 1 fas 0,3kw. 80Kw. Max 30ltr/min. 

Dim: 690x440x850 110kg 

Type: 01SL02 

Monteringsbrakett, rustfri. Dieseltank integrert i ramme. Dieseltank , 720/1000ltr. Eksosvifte, m/brakett. 

Type: 01AC510 Type: 01AC566   
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EasyClean WSF 

 

Kraftig HT spyler i rustfritt utførelse. 

Passer krevende brukere som trenger en maskin for daglig bruk! 

 

Ideell for bil/lastbil vask, matindustri, landbruk etc. 

Kraftig brenner for høy temperatur! 

Flammekontroll. 10ltr flottørtank. Digital timeteller.  Lekkasje kontroll.  

 

Dim. på chassis: 1350x680x730 (eks. brennertopp). 

Vekt: 240kg. 

Modell: Vannmengde: Trykk: KW: Brenner(KW): Delta Δ:  

WSF 4000 15ltr/min 200bar 5,5Kw 53Kw 50C 

WSF 4050 21ltr/min 150bar 5,5Kw 93Kw 60C 

WSF 5000 21ltr/min 200bar 7,5Kw 93Kw 60C 

WSF 6000 30ltr/min 200bar 11Kw 128Kw 58C 

Tilgjengelig ekstra utstyr:   

Type: 3.056.04.001 Type: 1.105.04.009 Type: 9.039.04.001 

Dieseltank 20ltr 

for innbygging i maskin 

Gulvstativ, lakkert. Ekstra betjeningspanel  

for WSF. 
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EasyClean Electric  

 

Den reneste løsningen for hetvann under høyt trykk. 

Ingen eksos/ingen oljetank! 

EasyClean MotorPumpe + 300ltr 15Kw varmtvannsbereder. 

300ltr/600ltr ferdig oppvarmet vann vil ligge som en buffer og vil over 

kortere vaskeperioder gi ønsket vasketemperatur. Blandes ned til 40C. 

Oppsettet kan utvides etter kundens behov. 

Kan monteres direkte på vegg eller enklere anlegg kan settes sammen på 

ramme.  

 

Gir lave servicekostnader på ditt varmtvannsanlegg! 

 

Type: Vannmengde/ 

Trykk: 

KW: 

(oppvarming) 

KW: 

(HT) 

  

 15ltr/min 

150Bar 

15KW 4Kw   

 21ltr/min 

150bar 

15KW 5,5Kw   

 21ltr/min 

200bar 

2x15KW 5,5Kw   

Eksempel på Δ temp. måling 21ltr/min 150bar -300ltr/15Kw 

Blandeventil justert til 40C/termostat til 70C 
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Type: Vannmengde/ 

Trykk: 

KW: 

(oppvarming) 

Delta Δ:  KW: 

(HT) 

  

107370270  18ltr/min 

170bar 

18Kw 14C 7,5kw   

107370274  18ltr/min 

170bar 

36kw 28C 7,5kw   

107370276  18ltr/min 

170bar 

54kw 42C 7,5   

EasyClean Electric  

 

Den reneste løsningen for kontinuerlig hetvann under høyt trykk. 

Ingen eksos/ingen oljetank! 

Elektrisk for oppvarming med vedvarende kontinuitet. 

Varmer opp vannet kontinuerlig under maskinens drift. Går aldri tom for 

varmtvann!  

 

Obs! Krever store strømkurser, kun 400V eller 440V/60hz. 
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Type: Vannmengde/ 

Trykk: 

KW: 

(HT) 

  

150/15 15ltr/min 

150Bar 

4Kw   

150/21 21ltr/min 

150bar 

5,5Kw   

200/21 21ltr/min 

200bar 

5,5Kw   

EasyClean Motorpumpe 

 

Kraftig HT spyler. Med timer for omløp. Trykkstyrt stopp/start. 

Rustfritt veggbrakett og gummidemper. 

Kan også leveres uten veggbrakett. 

EasyClean Modula  

 

HD180/18 

18ltr/min 180bar.   

Forsinket  stop, lekkasje kontroll,  trykkmåler. 

Dim: 560x460x360 67kg. 7,2Kw (forbruk) 

Type: 01PF77 

 

PLUS 180/18 

18ltr/min 180bar.  

Forsinket  stop, lekkasje kontroll,  trykkmåler. 

Lukket konstruksjon.  Fleksibel kobling pumpe/motor.   

Dim: 720x460x360 88kg. 7,2Kw (forbruk) 

Type: 01PF82 

 

PLUS 160/30 

30ltr/min 160bar 

Forsinket  stop, lekkasje kontroll,  trykkmåler. 

Lukket konstruksjon.  Fleksibel kobling pumpe/motor.   

Dim: 720x460x360 105kg. 9,9Kw (forbruk) 

Type: 01PF131 

 

EasyClean Rack 

Stativ for montasje av inntil 3stk Modula. 

Gir et ryddig oppsett og demper forplantning av støy 

i vegger.  

Type: 01AC510 
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EasyClean MultiPump 

 

For kunder med store behov og ønske om et ryddig oppsett! 

Disse maskinene gir muligheten for å kjøre flere brukere på et rørnett som strekker 

seg rundt i en bygning , et skip eller for eksempel en fabrikk. 

 

 

MultiPump for opp til 2 brukere. 

Solid ramme med rustfritt deksler.  

Softstart på pumper. 

2 brukere x 21ltr / 200bar.   

Kan også brukes som 1 bruker x 42ltr / 200 bar ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MultiPump for opptil 12 brukere. 

3, 4 eller 6 pumper.  

Rustfri konstruksjon. 

Tåler opp til 85grader som inngangsvann  

og 70grader gjennom pumper.  

Integrert kontrollpanel med touch 

skjerm. 

 

 

 

 

 

Type: Vannmengde total/ 

Trykk: 

KW: 

 

Antall  

brukere: 

Vannmengde  

per bruker: 

Mål/vekt:  

S20042SOFT 42ltr/min 

200bar 

15kw 2 21ltr/min 90x47x165 

263kg 

 

107342000  75ltr/min 

160bar 

27kw 3* 25ltr/min* 97x105x180 

349kg 

 

107342002  100ltr/min 

160bar 

35kw 4* 25ltr/min* 97x105x180 

408kg 

 

107342005  150ltr/min 

160bar 

55kw 6* 25ltr/min* 97x105x180 

526kg 

 

*Ulike oppsett er mulig. For eksempel flere brukere og lavere vannmengde. Mengder kan variere i praksis  

etter oppsett. 
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Maskiner i MultiPump systemet gir muligheten til å bruke flere uttak samtidig.  

Velegnet for større bygninger der et sentralt anlegg er ønskelig.  
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EasyClean STX 

 

Kraftig mobil HT spyler med dieselbrenner og rustfritt deksel.   

Med flottørtank og innebygget injektor/3l kjemi tank.   

Utstyrt med brems på hjul og solid plast ramme. 

Kraftig og effektiv (89%) brenner med 35ltr stor dieseltank.  

Sikkerhet og driftsfunksjoner som; mikro lekkasje kontroller,  

flammekontroll, sikkerhetstermostat, overopphetingssikring i motor 

og dieselnivåføler.  

 

Type: Vannmengde/ 

Trykk: 

KW (forbruk): 

 

Mål/

vekt: 

Brenner:  

01SX05 19ltr/min 

190bar 

8Kw 99x62x94 

160kg 

60KW 

 

 

Type:   

01AC467 Trommel 

Ca 30m. 
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EasyClean Midia 

 

Effektiv  HT spyler m/rustfritt deksel. 

Stopp/start med timer. 

 

Innebygget kjemitank, lett tilgjengelig 

vannfilter,  overopphetingssikring i motor , 

solide hjul som ikke lager merker på gulv. 

 

EasyClean Maxima 

 

Kraftig HT spyler m/rustfritt deksel. 

Stopp/start med timer. 

 

Sikkerhet og driftsfunksjoner som;  

- Mikro lekkasje kontroller. 

- Overopphetingssikring i motor. 

- Total stop på timer 

 

Kraftige hjul og solide løfte kroker. 

 

Type: Vannmengde/ 

Trykk: 

KW (forbruk): 

 

Mål/

vekt: 

  

01PF94 15ltr/min 

160bar 

5Kw 81x38x87 

50kg 

  

Type: Vannmengde/ 

Trykk: 

KW (forbruk): 

 

Mål/

vekt: 

  

01PF62 20ltr/min 

200bar 

8,4Kw 81x61x93 

80kg 

  

01PF64 30ltr/min 

200bar 

14Kw 81x61x93 

106kg 

  

Type:   

01AC469 Trommel 

Ca 40m. 

 

Type:   

01AC468 Trommel 

Ca 20m. 
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EasyClean Comby 

 

Kraftig mobil dieseldrevet HT spyler med brenner og rustfritt 

deksel.  Med løftepunkt for gaffeltruck. 

 

For anleggsvask, montasje  i henger/bil, områder uten strøm. 

 

Kohler Diesel motor, elektrisk start og automatisk gasspådrag . 

Dieseltank på 26l. 

 

Type: Vannmengde/ 

Trykk: 

Motor: 

 

Mål/vekt: Brenner:  

01MC01 18ltr/min 

200bar 

10,9HK 

441CC 

140x100x108 

442kg 

60KW 

Delta Δ: 45 

 

Type:   

01AC563 Hjulkit  

EasyClean Geyser 

 

Kraftig mobil dieseldrevet HT spyler med stor  

brenner og rustfritt deksel.   

Lett å løfte med stropper og truck. 

 

For anleggsvask, montasje  i henger/bil, områder 

uten strøm. 

 

Kubota Diesel motor, elektrisk start og automatisk 

gasspådrag . 

 

Dieseltank på 40l. 

 

 

 

Type: Vannmengde/ 

Trykk: 

Motor: 

 

Mål/vekt: Brenner:  

DHW26021-S 21ltr/min 

260bar 

20HK 

 

144x99x80(109*) 

355kg 

110kw 

Delta Δ: 70 

 

*Eksospiper 
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EasyClean Spylehenger. 

 

Henger utstyrt med kraftig dieselmotor og dieselbrenner.  Standard modell kommer med EasyClean Geyser (260bar / 21ltr/min.)  

Rustfri tank på 1300ltr m/ innebygd skvalpeskott. 230V kupeovn for frostsikring.  

2 stk manuelle rustfri HT trommler montert bak. 50mtr fylleslange og 60mtr 3/8 HT slange m/standard pistol og lanse som standard 

 

Kan tilpasses etter dine behov!  

Flere tromler, større tromler, lengre slange, høyere trykk, takvasker,  

stakedyser..etc 

 

Send oss en forespørsel  
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EasyClean Industri 

Easyclean industrimaskiner kan bygges etter behov og ønsker. 

 

PTO for traktor :       Opptil 500 bar – vannmengde opptil 80ltr/min 

Multipumper :                Opptil 10 pumper  

Kaldtvann El. industri:    Opptil 2500 bar – vannmengde opptil 200ltr/min 

Dieselversjoner industri: Opptil 2500 bar – vannmengder opptil 200 ltr/min – kan bygges med dieselbrennere 

Bensinversjoner:             Opptil 500 bar – opptil 50 ltr/min 
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Type: Lengde: Koblinger:   

356155820 20m rul 3/8 inv./3/8utv. 

BSP 

  

356155825 25m rull 3/8 inv./3/8utv. 

BSP 

  

356155830 30m rull 3/8 inv./3/8utv. 

BSP 

  

30265 per m. Etter ønske.   

EasyClean Høytrykkslange 

 

Kvalitetsslange for høytrykk  

Leveres i ruller med ulike lengder eller lages på mål. 

Tåler høye temperaturer — +150C. 

NonMarking—etterlater ikke merker. 

Dobbel stålkord—ekstra sterk 

 

 

Slangehylse. 

For å hindre skade 

på slangen der den 

brukes mest. 

For 3/8 slange. 

 

Type: 30905 

Slangestopper 

Med 6 ulike hylser. 

Dekker 10-34mm 

slangedim. 

 

Type: 74103 

Type: Kobling: Koblinger:   

557204 Hann, messing 3/8 inv BSP   

557209 Hann, rustfri 3/8 inv BSP   

200045505 Hunn, messing 3/8 inv BSP   

200045565 Hunn, rustfri 3/8 inv BSP   

EasyClean Hurtigkobling 

 

Hurtigkoblinger for HT slanger. 

Kan brukes på for eksempel tilkobling HT spyler, rørnett, pistol..etc. 

Max 250Bar/150C 
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EasyClean Slangetrommel 

 

Kvalitetstromler for høytrykk  

Leveres i ulike modeller. 

Slange kjøpes separat. 

Max 400Bar. 

Type: Kapasitet: Serie: Utførelse:  

Fjærinntrekk:     

VL4H3820 20m VL Lakkert grå  

VGL4H3825ST 25m VGL 

 

Lakkert grå  

BG4H1230ST 30m BG Lakkert grå  

BGLD4H1250ST 50m BGLD Lakkert grå  

VLX4H3820ST 20m VLX 

 

Rustfri  

VGLX4H3825ST 25m VGLX Rustfri  

BGX4H1230ST 30m BGX Rustfri  

BGLDX4H1250ST 50m BGLDX Rustfri  

Manuell inntrekk:     

73960 70m(3/8) Manual 

(Sveiv) 

Rustfri  

73965 110m(3/8) Manual 

Sveiv) 

Rustfri  

Type: Serie: Utførelse:  

ALSG20R VL/VGL Lakkert grå  

BGSG30 BG Lakkert grå  

ALXG20R VLX/VGLX Rustfri  

BGXSG30 BGX Rustfri  

Svingbar brakett for slangetrommel  

Leveres i ulike modeller. 

VLX/VGLX 

BGLDX 

BGX 

MANUAL 

Slangeholder for veggmontasje 

Type:11006 

Mål: 360x200x170 

Kapasitet:  1/2” 40m / 3/4” 30m 
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EasyClean Elektrisk langetrommel 

12/24V eller 230V.  Fjernstyring. 

Eksempel på kapasitet: 100mtr/ 1/2» slange 
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EasyClean Svingarmer 

Rustfri utførelse. Klar for montasje, leveres med integrerte svivler. Maks 275bar/90C. 

Takbrakett for nedsenking er tilgjengelig som tilbehør. 
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Takbrakkett, teleskopisk. 

Varenr: SKtakbrakett 

612-1014mm 



 

28  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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EasyClean Skinnegang 

Ryddig og praktisk vaskeløsning for store og små kjøretøy. 

30mm profil med enkel, dobbel eller trippel slangeføring. 

Kan leveres som komplette vaskeanlegg med ulike HT, kjemi og totalløsninger! 

 

Kontakt oss for et utfyllende tilbud. 
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EasyClean Høytrykkspistol 

 

Kvalitets høytrykkspistoler fra EasyClean finnes i mange varianter. 

Ulike spesifikasjoner og koblinger for ulike behov og oppsett! 

Ved større mengder kan vi også levere individuelle fargekoder på pistoler. 

 

LTF (+)– Low Trigger Force. Krever 90% mindre kraft for å holde inn pistol, 40% mindre for å aktivere pistol. (+55% mindre aktivere-kraft) 

 

KEW – Hurtigkobling / Hurtignippel for å enkelt skifte mellom ulike lanser/verktøy. 

 

Variopress —Regulering av åpning/vannmengde på pistol. Gjør det lett å justere trykk/vannmengde under vasking. 

 

Kjemiresistent—Kjemiresistent ventil; keramisk ventilball, syre resistent rustfritt stålsete. Primært designet for kjemikaler i bilindustrien. 

 

HighFlow—For høyere vannmengder en hva som standard brukes. Ulike modeller. 

 

Ultra High Pressure—For høytrykkspylere med 350bar og høyere. 

 

Food Safe— Rustfri utførelse og høyere rasistens mot kjemikaler. 

 

Freeze Stop— For bruk til frostsikring av ditt vaskesystem.  ”Lekkasje” fra 0-10bar. 

 

Weep — For bruk til frostsikring av ditt vaskesystem.  Kontinuerlig ”Lekkasje”. 
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EasyClean Høytrykkspistol 
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EasyClean Høytrykkspistol 

Kvalitets høytrykkspistoler fra EasyClean finnes i mange varianter. 

Ulike spesifikasjoner og koblinger for ulike behov og oppsett! 

Ved større mengder kan vi også levere individuelle fargekoder på pistoler. 
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EasyClean Høytrykkspistol for frostsikrede vaskeanlegg 

 

Freeze Stop— For bruk til frostsikring av ditt vaskesystem.  ”Lekkasje” fra 0-10bar. 

Weep — For bruk til frostsikring av ditt vaskesystem.  Kontinuerlig ”Lekkasje”. 

LTF (+)– Low Trigger Force. Krever 90% mindre kraft for å holde inn pistol, 40% mind-
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EasyClean LavTrykk Pistol 

Type: Variant: Gjenge:  

200345500 Svivel for ettermontasje på  

pistol.  

Forenkler vaskingen ved at du 

kan snurre på  lansen. 

1/4 utv. 

1/4 inv. 

 

Type: 040 oo2 055 

Pistol holder 
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Type:  105630 Type:  105620 Type:  105640 Type:  105660 

Lanseholder for veggmontasje. 

Rør Ø: 60mm 

Rustfri utførelse 

Lanseholder for gulvmontasje. 

Mulighet for  drenering nedfelt 

i gulv (Ø:20mm) 

Rør Ø: 60mm 

Rustfri utførelse 

Lanseholder for gulvmontasje. 

Mulighet for  drenering i bunn

(Ø:28mm) 

Rør Ø: 60mm 

Rustfri utførelse 

Dobbel lanseholder for gulvmontasje. 

Mulighet for  drenering i bunn

(Ø:28mm) 

Rør Ø: 60mm 

Rustfri utførelse 

Type: 105750 

Matteklyper for veggmontasje 

Praktisk for HT spyling av gummimatter 

eller støvsuging av tekstilmatter. 

Type: 040003830 

Lanseholder for 5 lanser 

 

Type: 040 002 055 

Pistol holder 

 

Type: 10829030 

Veggbrakett for kost 

Mål: 90x250x100 
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EasyClean EasyWash 

Type: 202600950 

Sammenbygd lanse/pistol for bilvask. 

Solid plaststøpt 600mm lanse med LowTriggerForce pistol. 

3/8” slangetilkobling(svivel) og 1/4 ”NPT dyseholder. 

Kan også leveres med freezeStop/Weep pistol. 

God å holde i, lett å bruke! 

 

 

 

Type: 202600918 

Sammenbygd skumhode/lanse/pistol for bilvask. 

Solid lanse med LowTriggerForce pistol. 

3/8” slangetilkobling(svivel). Standard levert m/1,9 dyse i ST75 skumho-

de . 

Brukes sammen med for eksempel skuminjektor ST160. 

God å holde i, lett å bruke! 

 

 

Type: 202600955 

Sammenbygd kost/lanse/pistol for bilvask. 

Solid lanse med LowTriggerForce pistol og solide børster. 

3/8” slangetilkobling(svivel).  

Kan også leveres med freezeStop/Weep pistol. 

God å holde i, lett å bruke! 



 

42  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Lanser 

Kvalitets høytrykkslanser fra EasyClean finnes i mange varianter.  

Ulike lengder, spesifikasjoner og koblinger for ulike behov og oppsett! 

Ved større mengder kan vi også levere individuelle løsninger/farger. 
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44  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Push&Pull lanse 

Praktisk lanse med bøyeligledd i front. 
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46  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Longcast lanse 

Solid lanse med trinnløs justering mellom langt skytende punkt stråle eller en 

konisk stråle.  

Perfekt for fasader, tak, fjøs, store kjøretøy etc. 

Kraftig utførelse, rustfritt og helstøpt plast. 

Kan leveres med ulike hurtigkoblinger eller komplett med pistol. 

 

Husk at dyser må velges etter HT spyler. 

Oppgi vannmengde og trykk ved bestilling. 
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48  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

Type: 10829030 

Veggbrakett for kost 

Mål: 90x250x100 
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EasyClean Rotordyser 

For gjenstridig skitt!  Rotordyser opp til 1000 bar kan leveres! 



 

50  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean HT dyser 

Vi kan levere ulike løsninger. Spør oss gjerne om du har spesielle ønsker! 
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52  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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54  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Stakedyser 

Bredt utvalg av stakedyser/rensedyser for kloakk/avløp, foringsrør, frosne rør etc. 

Husk å sjekke åpning på eksisterende dyse , evt oppgi tilgjengelig/ønsket trykk/

vannmengde på maskin. 
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56  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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58  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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EasyClean Teleskopisk lanse 

Lett og letthåndterlig! Justerbar høyde, opp til 

7,4m. For fasadevask/takvask etc. 

Avlastningsbelte er tilgjengelig som ekstrautstyr. 

 

EasyClean Vinkeldyse 

For HT vasking der det er vanskelig å komme til, 

som for eksempel rør, takrenner, hjørner etc. 

Opp til 240grader. 



 

60  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean SurfaceCleaner 

Med vinkelsvivel på lanseinnfestning , for 

enklere bruk. 

Maks 1800l/timen/60grader. Ø:410mm. 

 

EasyClean SurfaceCleaner 

Nedleggbar håndtak for enkel transport.  

 

 

 

EasyClean Wallcleaner 
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EasyClean RoofCleaner 

Rustfri utførelse. Egen ramme for maks stabilitet. Justerbar spylehøyde.  Maks 2400l/timen/120grader. Ø:520mm. 

 

 



 

62  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

 

EasyClean Mudsucker 

Høytytende slam/sand/alge suger for standard HT spylere. 

Suger opp steiner opp til 20mm gjennom en Ø38mm slange ved hjelp av sugefunksjonen skapt av HT. Min. 80bar/7ltr min.  

Sugekapasitet ca mellom 8000-18000 l/h, avhengig av ytelse på HT. 5m sugeslange/HT slange.  

Kan leveres med ulike HT koblinger. 
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64  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Sandvasker 

Rustfritt utførelse.  

For maksimal rengjøring av flater! 

Kan leveres med ulike HT koblinger og for  

ulike HT maskiner. Maks 500bar. 
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EasyClean Sandvasker 



 

66  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Vaskebørster/system  

Ulike børster for mekanisk vask av større 

biler/lastebiler/busser/verkstedgulv/svaber.  

Passer på standard og teleskopisk  

aluminium skaft 
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EasyClean Aluminium skaft 

Passer på EasyClean vaskebørster/nal. Standard og teleskopisk modell. 



 

68  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Skum 

 

Effektiv rengjøring for de fleste områder!  

Ved å blande vann, kjemikaler og luft kan du få en optimal rengjøringseffekt.  

Skuminjektorer forenkler ofte kjemikalepåføringen, det gir deg en mekaniske virkning ved skummets bevegelser, det indikerer veldig 

tydelig hvor det er påført vaskemiddel og det dekker store flate på en effektiv måte! 

 

Den rimeligste og enkleste løsningen er en skuminjektor med egen tank som monteres foran på HT pistol. 

Vår EasyClean ST73 er en solid og effektiv skummer. 

 

For større anlegg så vil det være mere hensiktsmessig å montere en injektor fast på veggen knyttet opp mot slangetrommler, egne rør-

anlegg eller kombianlegg. Vi har da skuminjektorer som ST161, ST168 og ST164. 
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70  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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72  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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74  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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76  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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78  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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EasyClean Skuminjektor 

ST160 injektor. Med justerbar mengderegulering. 

EasyClean Veggbrakett for skuminjektor 

Passer ST160 injektor. Rustfritt. 



 

80  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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82  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean ST175 Foam &Clean lanse 

Med ventil som enkelt lar deg skifte mellom 

skum eller HT. 

 

EasyClean Komplett skumpistol 

Sammenbygd skumhode/lanse/pistol for bilvask. 

Solid lanse med LowTriggerForce pistol. 

3/8” slangetilkobling(svivel). Standard levert m/1,9 dyse i ST75 skumhode . 

Brukes sammen med for eksempel skuminjektor ST160. 

God å holde i, lett å bruke! 
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EasyClean Longcast skum 

Langtskytende  skumlanse.  

Brukes sammen med skuminjektor.  

Perfekt for fasader, tak, fjøs, store kjøretøy etc. 

 

Kan leveres med ulike hurtigkoblinger eller komplett med 

lanse og/eller pistol. 

 



 

84  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Skum sett 

Sammenbygd skumhode/lanse/pistol . 

ST160 injektor med hurtigkoblinger. 

Sugeslange. 

Husk riktig dyser til din HT spyler! 
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86  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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88  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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90  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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92  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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94  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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96  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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98  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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100  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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102  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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104  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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106  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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108  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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110  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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112  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean LavTrykk skumkanon 

 

EasyClean Skumkanon for HT 
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Profesjonelle kanner for kjemi-

påføring 

 

Blå, for alkalisk kjemi 

Varenr:  Kwasar wtv.1195 

 

 

Rød, for sur kjemi 

Varenr:  Kwasar wtv.1196 

 

Sort, for løsemiddelbasert 

Varenr:  Kwasar wtv.1197 

 

 



 

114  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  

EasyClean Vaskekoster 

 

EasyClean Tornado interiørrenser 
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EasyClean Underspyler lanse 

For grundig manuell underspyling av bil og lastebil. Solide  hjul, 3x dyser i  strl. tilpasset din HT (ikke ink),  

kraftig konstruksjon. 

For deg som driver med bilvask på et profesjonelt nivå! 1/4 tilkobling på lanse, kan leveres med  

ønsket hurtigkobling og dyse. 

Typenr: 200097820 

EasyClean TornadoGun 



 

116  Vi tar forbehold om endringer på produktutvalg og at data på spesifikasjoner kan forandres.  
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HT spylere 

Blue Diamond skum forvask 

Effektive skumvask for personbil  

5ltr  

Varenr: nerta 300-0005-bdfoa 

25ltr  

Varenr: nerta 300-0025-adfoa 

 

Active Diamond skum forvask 

Effektiv skumvask for større kjøretøy 

5ltr  

Varenr: nerta 300-0005 ad 

25ltr  

Varenr: nerta300-0025-ADFOAM 

200ltr  

Varenr: nerta300-0200 act.di 

 

Sky we64 skum forvask 

Skånsom skumvask for alle kjøretøy 

Varenr: nerta 300-0005 dgwe 

5ltr  

25ltr  

Varenr: nerta300-0025-DGWE64 

200ltr  

Varenr: nerta300-0200 skyw64 

 

ATC200, Sur felgrens 

Veldig  effektiv på ”gule” felger! 

10-20% innblanding i vann 

Varenr: nerta 300-0005 atc 

5ltr  

 

Wheelshine super,  Alkalisk felgrens 

Veldig  effektiv på bremsestøv! 

50% innblanding i vann 

Varenr: nerta 300-0005-wheel 

5ltr  

 

Nova Foamwax, hurtigvoks 

Utrolig drøy, påføres som skum. 

Gir en flott glans og avrenning 

1% innblanding i vann 

Varenr: nerta 300-0005 novof 

5ltr  

 

Korrotech, fjerner rust/metallpartikler 

Må prøves på felger og bilside! 

Varenr: nerta CT-J10023-0005 

5ltr  

Interiørrens  

Spray på, tørk av! 

5-10% innblanding i vann 

Økonomisk og effektivt produkt. 

(Kan brukes med Tornado) 

Varenr: nerta 300-0005 int 

5ltr  

 

Dekk og støtfanger fornyer 

Gir en  værbestandig glans 

Varenr: nerta 300-0005 tyrbu 

5ltr  

 

Glassrens 

Etterlater ikke striper! 

5-10% innblanding i vann 

Varenr: nerta 300-0005-glasn 

5ltr  

 

EasyClean Kjemiløsninger 

 

Spør oss om et oppsett for ditt behov! 

 

 



HT løsninger for profesjonelle! 

Din forhandler: 


