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Norclean har industrisugere for tyngre industri og industri innen marine 
og offshore. Dette er systemer man kan skreddersy for eget behov og 
100% som kan fåes EX-godkjent. De kan fåes både i elektrisk og i høyva-
kuum og kan suge både slam, støv og sand. Det er et hav av løsninger  
man kan sette sammen i flere forskjellige størrelser til forskjellig bruk. 

Reparasjon av mekansike skader og korrosjon generelt med høytrykksustyr  
er den raskeste og beste løsningen du kan få. Effektiviteten er helt avhen-

gig av energien til vannet som rammer overflaten. Vannstråling er trygt og 
miljøvennlig. Vannblåste overflater er alltid av bedre kvalitet enn noen hånd 

eller maskinpusset overflate - uten salt, forurensninger og osmoser. 

Den-Jet høytrykkspylere er spesielt laget for marine og har tatt  
hensyn til plassproblemer og sikkerhetsaspekter. Alle enheter  

leveres med generell dokumentasjon samt håndbøker  
spesielt laget for båtsmann. Den-Jet leverer komplette  

pakker for ”plug and play” - ingen unnskyldning fra  
mannskapet om å ikke bruke det.  

Når man skal sandblåse er det flere 
muligheter å velge i mellom, både med 
type maskin og hva man skal blåse 
med. De forskjellige maskinene og blå-
semidlene gir forskjellig resultat og det 
er viktig å velge løsning ut i fra hvilken 
jobb man skal gjøre.  

Det er nye utviklinger med maskinene 
og noe som er veldig effektivt er Eco-
Quip maskinene fra Graco der  
man blåser med våt sand.  

Dette gjør prosessen mye mer miljø-
vennlig da det er 92% mindre støv og 
sprøytetåke enn tradisjonelle sandblå-
sere. Man trenger heller ikke like mye 
sand eller blåsemiddel.   

Vi har membran-og fettpumper som 
kan brukes i mange forskjellige indus-

trier. Våre Husky kjemikalieoverførende 
dobbel diagrampumper er full av funk-

sjoner som hjelper deg med å gjøre 
jobben riktig hver gang og er bygd for 

å spare tid å penger.  

Uansett hva slags kjemikalie eller ma-
tereale du skal pumpe tør vi påstå at vi 
har en pumpe for deg. Graco pumper 
er av topp kvalitet og gjør jobben som 
kreves. Dette er pumper det er veldig 

enkle å ha med seg overalt.

Vi har et stort sortement av forskjellig sprøyteutstyr som 
malepumper, pistoler, sprøytepakker. Vi i Norclean represen-
terer Graco sprøyteutstyr i spesialfeltene: Protective coating, 
Finishing og Fastset. I tillegg til pistoler og pumper har vi mye 
ekstrautstyr som gjør jobben enklere.  

Norclean leverer alle slags spøytepumper til store og små job-
ber. Vi har 1 og 2 komponentspumper og pumper som sprayer 
malinger og belegg i de fleste tykkelser. 

Uansett om du skal sprøyte, sveise, slipe,  
høytrykkspyle eller sandblåse er det veldig viktig  

å bruke riktig verneutstyr. Det er skummelt å puste  
inn luft med bittesmå partikler man har spylt eller  

sandblåst av noe. Det ligger i luften man puster  
inn selv om man ikke ser det.  

Vi har flere gode løsninger på hjelmer og viftepakker  
til hver enkelt jobb eller hjelmer man kan bruke på  

flere jobber da de har flere enn én funksjon.  

Det finnes og hjelmer med innebygde hørselvern som er svært 
komfortable og lette å ha på seg. I tillegg til halv-og helmasker 

har vi sandblåsedresser og spyledresser samt 
spylestøvler som tåler ultrahøytrykk.   

Dette er sugere man kan bruke i alle slags bransjer som 
krever en kraftigere maskin og som gjør jobben skikkelig. 
Eksempler er syrefaste sugere, fatsugere/fatfyllere, en fas 
og tre fas, elektriske sugere, sentralsugeanlegg osv.  
Det er svært viktig at kunden er tydelig på hva  
sugeren skal brukes til slik at det ikke er tvil  
om hva som er den beste løsningen.  
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