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VÅR- OG SOMMERKAMPANJE
KNALLGODE TILBUD
1 STK SONORO GOLONDON DAB+ RADIO
Ikke skaﬀet deg DAB radio ennå? Få denne
ﬂoe kvalitets DAB+ radioen. Moderne design og
god lyd. Str. 9,4 x 19,2 x 9,4 cm
Til alle som bes(ller produkter avbildet sammen med:

PRODUKTNYHETER!
MINITEST 735 SERIEN OG SMARTEST MYMÅLERE
TRÅDLØS DATAOVERFØRING TIL SMARTTELEFON
ELLER NETTBRETT
Se baksiden for mer informasjon og kampanje(lbud

INVESTERE I 2K ANLEGG FOR
SPRØYTING AV POLYUREA?
• PU HX hydraulisk eller PU 540 pneuma(sk 2K anlegg
• PU 4040 sprøytepistol
• Kontakt oss for et uforpliktende (lbud
For nærmere informasjon, besøk vår hjemmeside;
www.clemco.no

BEHOV FOR METALLISERINGSUTSTYR
Kontakt oss for et uforpliktende (lbud.
• Osucas Lysbueanlegg på 350 eller 600 Amp
• Gass-/ﬂammesprøyteutstyr
• Vi lagerfører utstyr, sink og aluminiumstråd i aktuelle
dimensjoner
For nærmere informasjon, besøk vår hjemmeside;
www.clemco.no

Tilbudet gjelder t.o.m. 30. juni 2017
Prisene er å forstå neo EXW Oslo, eks 25 % merverdiavgi%

WET BLAST FLEX
UNIKT VÅTBLÅSESYSTEM
Wet Blast Flex, et effektivt unikt alt i ett våtblåsesystem, som sandblåser samtidig som det under
trykk tilsetter en mindre mengde vann. Wet Blast
Flex anlegget optimaliserer blandingen av trykkluft,
vann og media, noe som resulterer i en meget effektiv sandblåsing med minimalt med støv. Anlegget
kan benyttes både som et helt tørt system, der man
sandblåser på vanlig måte, eller som et våtblåsesystem, der forstøvet vann tilføres/injiseres slik at
støvet bindes av en vanntåke. I tillegg til dette, kan
anlegget også anvendes som en høytrykkspyler til
rengjøring kun med vann uten tilførsel av blåsemiddel. Anlegget genererer ca. 90 % mindre støv
enn vanlig tørr sandblåsing, og bruker betydelig
mindre vann enn konvensjonelle våtblåsesystemer.
Wet Blast Flex tilbyr en driftssikkerhet og brukervennlighet som ikke finnes i tradisjonelle "Slurry
systemer". Forstøvet vann tilføres/injiseres via en
vannpumpe først etter sandventilen på blåseapparatet. Dette gjør at det ikke er nødvendig å tømme
blåseapparatet ved pauser og stopp for en sølete
blanding av vann og blåsemiddel. Vanninjiseringen
er meget nøyaktig, og kan justeres når som helst
under drift. Fordelen med anlegget er at små vannmengder tilføres blåsemiddelet slik at sanden faller
fuktig ned. På den måten beholder man full avvirkingseffekt på blåserensingen.
Systemet er fleksibelt og mobilt og består av en
500l vanntank, vannpumpe og et 140 l blåsapparat
alt innbygd i solid ramme med kanaler for truckhåndtering og løfteører. Slangepakke på 20 m med
dyse, koblinger og dødmannshandtak er inkl. i
prisen.

98.900,-

CQP-1 for 1" slange
1

CQP-2 for 1 /4" slange
CQP-3 for 1 1/2" slange

170,165,200,-

TØR DU BRUKE NOE ANNET EN ORIGINALEN?
CLEMCO NYLON SANDBLÅSEKOBLINGER
Originale Clemco nylon sandblåsekoblinger er markedets
mest solgte. Produsert i nylon av høyeste kvalitet. Stor og
slitesterk gummipakning. Innvendige spiralringer. Integrert
sikringstråd. Skruer medfølger.

RS 120 AX TYNNERGJENVINNER
FIDI des(llasjons apparat med 15 liter kapasitet for gjenvinning og gjenbruk av løsemidler forurenset ved f eks spyling/
rengjøring av malepumper, sprøytepistoler mm.

36.900,-

• Miljøvennlig, da den reduserer et betydelig avfallsproblem
• Skiller ut forurensningene som pigmenter, maling, olje,
osv. fra det originale løsemiddelet
• Restene fra forurensningene blir liggende igjen i
des(llasjonsposen i kokekaret
• Det tar ca. 4 (mer å behandle det antall liter kokekaret
rommer
• LED display for enkel inns(lling av (d og temperatur.
• EX sikker uGørelse
Modell RS 250 AX med 30 liters kapasitet på forespørsel.
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INKLUDERT I PRISEN:
1 x 15 m 1/4” HT slange
1 x T360 HT pistol
1 x Dyseholder & dyse 517

4.800,T720 MAXX "PAINT SPRAYERS KIT"

22.990,-

Komple pistolse for sprøytemaleren. Hendig koﬀert
(390x290x115 mm). Seet består av følgende:
•

1 stk T720 MAXX kompakt og le kvalitetssprøytepistol.
Avtrekket er le og behagelig, og nålen er ferdig kalibret
fra fabrikk og trenger aldri å eerjusteres. Godkjent for
arbeidstrykk på inn(l 500 bar, med dyseholder og 1 stk
517 dyse, 3 stk T93R Contractor dyser, 1 stk dyseforlenger
l = 25 cm, 9 stk inns(kkﬁltre (3 x hvit, rød og gul) og 1 stk
pistol rep se
¼” 1-lags

660,20 m 860,15 m

⅜” 2-lags

1.425,20 m 1.800,15 m

HT MALERSLANGER
Ferdig koblet med NPS(F) svivelkoblinger i begge ender.
Innvendig: Polyamid. Forsterkning: StålﬂeLng. Utvendig:
Polyuretan. Temp område: -40oC (l 120oC.

T7 EL. AIRLESS MALERPUMPE
MARKEDETS KRAFTIGSTE BÆREBARE PUMPE!
T7 er en presisjonbygd, solid og kompakt el. stempelpumpe
som er ideell for mellomstore maleoppdrag. Kan enkelt bæres (l og fra jobben som skal uGøres. Elektronisk trykkontroll
-system gir et jevnt sprøytetrykk uten pulseringer. PMDC
motor 1,6 HK som trekker mindre ampere. Unik materialpumpe bestående av meget få deler med hardforkrommet
stempelstang i rusGri stål. Ny teknologi med kun to pakninger, en øvre og en nedre pakning. Hus/manifold i en enhet både for HT-ﬁlter og materialpumpe med ekstra stor
material-passasje. Ingen komponenter i pumpehuset/
manifolden vil ruste da det kun er benyet komponenter i
rusGri stål og aluminium av høyeste (aereospace) kvalitet.
Alle komponenter er produsert i USA, og det gis livs(dsgaran( på motor og gear. Egenvekt, kun 21,3 kg. Maks trykk
227 bar, kapasitet 2,93 l/min, maks dysestørrelse 0,027”.

PHOENIX 6552 MALERPUMPE
Phoenix er en malersprøyte for mellomstore maleoppdrag. Trykkforhold
på 52:1. Velg mellom pumpe med sugeslange eller 6 l trakt. Materialpumpen er spesielt konstruert med tanke på dagens tokomponente
malingssystemer. Materialkvalitet RS = rusGri. Typiske bruks-områder er
mekanisk industri, oﬀshore, shipping og møbelindustri.

6552 RS/F
med sugeslange

6552 RS/F-Z
med 6 l trakt

28.900,-

29.900,-

Inkludert i prisen:
1 x 15 m 1/4” HT slange
1 x T720 MAXX pistol
1 x Dyseholder & 517 dyse
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250,-

Pk a 10 stk

Pk a 100 stk

85,-

790,-

PISTOLFILTRE
Velg mellom hvit M60, gul M100 eller rød M200. Minimumskvantum 10 eller 100 stk pr farge.

VALUAIR PLUS HALVMASKE
INKL 1 PAR FILTRE A2 + P2SL
Halvmaske med meget lav pustemotstand i termoplas(sk
elastomer. Rund og myk ansiktsforsegling gjør masken behagelig i bruk. Unik festeanordning (hodet) som gir en rask og
enkel (lpasning. Vekt 109 gram. Samsvarer med EN 140. Leveres med 1 par A2 gass- og 1 par P2SL par(kkelﬁltre inkl
ﬁlterholdere.

PRODUKTNYHET!
MiniTest 735 F5

8.300,-

PRODUKTNYHET!

MiniTest 735 FN5

11.400,SmarTest F5

8.700,-

MINITEST 735 F5 OG FN5 MYMÅLERE

SmarTest FN5

TOPPMODELLER BASERT PÅ SIDSP® TEKNOLOGI
MiniTest 735 inngår i en serie tørrﬁlmmålere hvor målesignalet genereres og prosesseres digitalt i selve proben, før
det overføres (l instrumentet. På denne måten unngår man
tap av data grunnet forstyrrelser fra omgivelsene, som for
eksempel elektromagne(sme, varme mm. Seer ny standard i presisjon og ﬂeksibilitet. Alle modellene i den nye serien er utstyrt med Bluetooth for trådløs dataoverføring (l
PC, nebre eller smarelefon. Data kan også overføres via
USB-kabel (mini). Videre databehandling på PC gjøres ved
innstallering av medfølgende MSoP 7 basic programvare.

11.600,-

SMARTEST F5 OG FN5
TRÅDLØS BLUETOOTH MYMÅLER
SmarTest er en intelligent trådløs Bluetooth adapter som i
kombinasjon med utbybare SIDSP® prober gjør smarelefon / nebre om (l en eﬀek(v virtuell mymåler. Last ned
SmarTest appen (gra(s) og overfør trådløst måleresultatene
raskt og sikkert (l smarelefon eller nebre.

•
•
•
•

Appen viser og analyserer måleresultater, lagrer
sta(s(kk og kalibrering av probe. Måleresultatene lagres
i CSV format og kan enkelt videresendes
Passer perfekt i brystlommen. Liten og kompakt på størrelse med en tykk penn (diam Ø16 mm x 125 mm) og
vekt kun 48 g
F5, kun for magne(sk (stål) måleområde 0-5000 my
FN5, kombinert for både magne(sk (stål) og ikke magne(sk (aluminium/rusGri stål). Måleområde 0-5000 my for
stål og 0-2500 my for aluminium /rusGri.

•
•
•
•
•

•

Ekstern probe
Stort brukervennlig display med norsk språk + 25 andre
Minnekapasitet: 10 000 enkeltmålinger som kan lagres i
10 batcher (grupper)
735 F5 kun for magne(sk (stål) måleområde 0-5000 my
735 FN5 kombinert for både magne(sk (stål) og ikke
magne(sk (aluminium/rusGri stål). Måleområde 0-5000
my for stål og 0-2500 my for aluminium /rusGri.
MSoP 7000 programvare for overføring av data kan fri
lastes ned fra interne), Målingene overføres (l PC via
instrumentets IR port.

MONARFLEX
STILLASPRESENNING
Kontakt oss for (lbud på Monarﬂex s(llaspresenning. For nærmere informasjon,
besøk vår hjemmeside www.clemco.no

CLEMCO NORGE AS
Tvetenveien 156 - Postboks 104, 0617 Oslo
Tel.: 23 12 51 20 - Faks: 23 12 51 40 - E-post: clemco@clemco.no - Interne: www.clemco.no

