
Har du styr på miljøkravene?
Bestil et GRATIS miljøtjek

RING: 76 49 85 00

Gratis levering 
v. køb over 1.600,-

LD Handel & Miljø - Ferrarivej 16 - 7100 Vejle - www.ldhandel.dk - Telefon 76 49 85 00

Alle priser er ekskl. moms. Gratis fragt gælder til brofaste øer i Danmark. Tilbud er gældende t.o.m 10.09.2017

Varenr.: SKA-PP
Spill Kit Universal 18 liter

Univeral miljøkit til spildabsorbering. Med den kompakt størrel-
se er det et perfekt kit til brug alle steder. Strategisk placering 
over hele fabrikken eller bag førersædet.

450,- v/ 5 sæt
741,- v/ 1 sæt

Spildbakke 1000 ltr
Spildbakke til opbevaring af 1.000 liters IBC palletank.
Fremstillet af miljøvenlig Polyethylen (PE) der er modstandsdygtig 
mod syrer og baser. Spildbakken er med gitterrist der bruges som 
stilleflade.
Gaffellommerne gør det muligt at flytte spildbakken med palleløfter 
eller truck.

Varenr.: 53210203 - 1000 l u. tappezone 5.600,- før: 5.995,-
Varenr.: 53210204 - 1000 l m. tappezone 7.100,- før: 7.395,-

Spar
39%

5.600,-
Tilbud

Før 5.995,-

https://www.ldhandel.dk/faaetmiljoetjek/
tel:76498500
https://www.ldhandel.dk
https://www.ldhandel.dk/spill-kit-economy-uni-18ltr.aspx
https://www.ldhandel.dk/spildbakke-ibc-1000-ltr-orange.aspx


www.ldhandel.dk

Alle priser er ekskl. moms. Gratis fragt gælder ved køb over 1.600 kr og kun til brofaste øer i Danmark. Tilbud er gældende t.o.m 10.09.2017

Spildbakke til 2 x 200 l Miljøskab til 2 x 200 l

Skræddersyede containerløsninger

Spildbakke fremstillet af lakeret stål. Godkendt til lagring 
af vandforurenende og brandfarlige stoffer.

Varenr.: 40301001 med  fødder... Vejl. pris: 2.335,-
Varenr.: 40301002 uden fødder... Vejl. pris: 2.295,-

Leveres i lakeret stål med spildbakke. Opstilling indendørs 
eller udendørs område.Spildbakke i bunden med galva-
niseret gitterrist. Låsbare låger. Forsynet med fødder for 
flytning med truck eller løftevogn.

Vi kan levere komplette containerløsninger der passer til jeres behov. Ring 76 49 85 00 
og få en snak med vores ekspert på området eller for at bestille en brochure.

Bestil 
GRATIS 

brochure

Ring 
for
pris

1.995,-
Frit valg

https://www.ldhandel.dk/spildbakke-t-2x200-l-tromler.aspx
tel:76498500


Ring 76 49 85 00

Køb online på www.ldhandel.dk eller ring på telefon 76 49 85 00

Tilbud på spildbakker
Denne type spildbakker fås i forskellige størrelser og kan 
kombineres til at dække et komplet lagerområde. De er 
tilpasset i størrelserne, så de også kan kombineres/tilpasses 
europaller. Spildbakkerne er lavet i syrebestandig HDPE  

Spildbakker med rist Spildbakker uden rist
Vare nr.:

40300007 25 liter Før 441,- Nu 345,-

40300009 35 liter Før 598,- Nu 425,-

40300011 60 liter Før 880,- Nu 635,-

40300013 120 liter Før 1.596,- Nu 1.085,-

Vare nr.:

40300006 25 liter Før 242,- Nu 159,-

40300008 35 liter Før 300,- Nu 200,-

40300010 60 liter Før 482,- Nu 300,-

40300012 120 liter Før 800,- Nu 445,-

BYG DIT EGET GULV AF SPILDBAKKER!

44%
Spar op til

https://www.ldhandel.dk/smaa-spildbakker/
https://www.ldhandel.dk/smaa-spildbakker/
https://www.ldhandel.dk/smaa-spildbakker/


www.ldhandel.dk

Alle priser er ekskl. moms. Gratis fragt gælder ved køb over 1.600 kr og kun til brofaste øer i Danmark. Tilbud er gældende t.o.m 10.09.2017

BESTIL ET MILJØTJEK - RING 76 49 85 00

Absorbenterne laves i forskellige typer og mål, så de pas-
ser bedst muligt til opgaven.

Sokker – når du skal inddæmme spild
Sokker er det vigtigste udstyr i ethvert spild-kit. Du skal 
bruge sokker, når du skal inddæmme spild – her og nu. 
Sokker er ikke beregnet til at opsuge et helt spild. Når du 
bruger to eller flere sokker i forlængelse af hinanden, skal 
du lade dem overlappe ca. 300 mm. På den måde sikrer 
du, at inddæmningen bliver tæt. Sokker bliver ved med at
opdæmme væsken, også når de er mættede.

Klude / ruller – når du skal opsuge spild
Du skal bruge klude til at opsuge spildet endeligt. Men 
først når du er sikker på, at spildet er stoppet. Du kan fjer-
ne kludene, når de har opsuget væsken. Det vil sige efter 
2-3 minutter, eller når de er mættede.
1 klud opsuger op til 1 liter væske, afhængig af væskens 
viskositet.

Når absorbenten bliver til affald
I alle spild-kits medfølger en pose, som du skal bruge 
som affaldspose. Produktet er miljøvenligt udviklet og 
kræver ingen særlige hensyn ved bortskaffelse. Derimod 
afhænger håndtering af bortskaffelsen af det absorberede 
medie. Se derfor altid produktbladet eller databladet for 
selve mediet.

UNIVERSAL (grå) 
Olier og alle vandbaserede 
væsker.

Ideel til brug i industrielle 
områder,hvor du håndterer 
mange forskellige væsker.

OIL ONLY (hvid)  
Oil Only-produkterne er 
hvide og absorberer alle 
former for olie, smøre-
midler, brændstoffer og 
vegetabilske olier. Ved brug 
af hydrofobisk teknologi, 
suger disse produker kun 
olie og afviser vand. Forbli-
ver flydende, selv når de er 
mættet af olie.

Varenr.: 40000108 Varenr.: 40000104
Spill Kit Oil Only 240 liter Spill Kit Universal 264 liter

Et perfekt kit til brug alle steder. Kan placeres strategisk 
over hele fabrikken. Kittet har alt, hvad man behøver i 
tilfælde af spild.

Indhold:
• 150 stk. absorberende klude, 41cm x 51cm
• 6 stk. absorberende sokker, XL, Ø7,6cm x 244cm
• 8 stk. absorberende puder, 43cm x 48cm
• 2 par handsker
• 2 par beskyttelsesbriller
• 6 stk. affaldsposer

Produktet er miljøvenligt udviklet og kræver ingen særlige 
hensyn ved bortskaffelse. Derimod afhænger håndtering 
af bortskaffelsen af det absorberede medie. Se derfor altid 
produktbladet eller databladet for selve mediet.

Indhold:
• 100 stk. absorberende klude, 41cm x 51cm
• 12 sokker Ø7,6cm x 122cm
• 8 sokker Ø7,6cm x 366cm
• 8 stk. absorberende puder, 38cm x 23cm
• 1par handsker
• 1 par beskyttelsesbriller
• 10 stk. affaldsposer

3.875,-
Tilbud

2.530,-
Tilbud

Før 3.380,-

Før 7.395,-

https://www.ldhandel.dk/absorb-kit-oil-only-240-liter.aspx
https://www.ldhandel.dk/spill-kit-universal-264-liter.aspx


Ring 76 49 85 00

Køb online på www.ldhandel.dk eller ring på telefon 76 49 85 00

SAMMENSÆT 
DIT EGET 
SPILLKIT

Ring 76 49 85 00

Varenr.: 40000021

Varenr.: 40000023

OilOnly klude 50x40

Universal klude 50x40

Til absorbering af olie og andre kulbrinter. Afviser vand.
Kan suge op til 24 gange deres egen vægt.

Til absorbering af alle olietyper, kølevæsker, smøremidler, 
vand og kemikalier. Perforerede og fnugfri.

Varenr.: 40000008

Varenr.: 40000004

Varenr.: 40000051

OilOnly 

Universal rulle

Kloakmåtte

Til absorbering af olie og 
andre kulbrinter. Afviser 
vand. Perforeret i stykker af 
50 x 30 cm

Mål (L x B): 50cm x 40 m
Farve: hvid
Sugeevne: 80 liter pr. rulle

Til absorbering af alle olie-
typer, kølevæsker, smøre-
midler, vand og kemikalier.

Mål (L x B): 90cm x 44 cm
Farve: Grå
Sugeevne: 140 liter pr. rulle

Kloakmåtte i blød PVC til 
sikring af riste og afløb 
mod miljøskader og uøn-
sket spild.

Mål: 50 x 50 cm
Vægt 3,9 kg

Varenr.: 40000031
OilOnly sokker 6x1,2m

380,- 

Tilbud 465,- 

Tilbud 1.065,- 

Tilbud 1.250,- Tilbud 26,- 

Tilbud 27,- 

450,- 

Tilbud

Tilbud

Før 495,-

Før 765,-

100
stk

100
stk

Spar
51%

Spar
56%

Spar
54%

1/2
Pris

Før pris: 973,- 

Før pris: 2.430,- 

Før pris: 2.250,- Før pris: 52,- / stk 

Før pris: 59,- / stk 

Absorberende sok til opsugning af olie og andre kulbrinter. 
Sugeevne: 3 liter

Varenr.: 40000032
Universal sokker 6x1,2m

Til absorbering af alle olietyper, kølevæsker, smøremidler, 
vand og kemikalier. Sugeevne: 4 liter

Spar
44%

https://www.ldhandel.dk/absorb-rulle-oilonly-bw-50cm.aspx
https://www.ldhandel.dk/absorb-rulle-univers-bw-90cm.aspx
https://www.ldhandel.dk/absorb-sock-oilonly-bw-6x12m.aspx
https://www.ldhandel.dk/absorb-sokke-uni-76cm-x122cm_1.aspx
tel:76498500
https://www.ldhandel.dk/absorb-klud-oilonly-bw-50x40.aspx
https://www.ldhandel.dk/kloakmaatte-05x05x08-pp.aspx
https://www.ldhandel.dk/absorb-klud-univers-bw1-50x40.aspx
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Varenr.: 23010006 Varenr.: 23010007
Fedtanlæg 20/30kg Fedtanlæg 50/60kg

Ladtanke i plast 200 liter eller 430 liter

Mobilt Fedtanlæg til 20/30 kg 
spand med 2 hjul og dobbelt greb.

Pumpe: 50:1 
Slange: 4m 1/4’’
Pistol: Smørepistol med lige 
drejeled

Mobilt Fedtanlæg til 50/60 kg 
spand med 2 hjul og enkelt greb.

Pumpe: 50:1 
Slange: 4m 1/4’’
Pistol: Smørepistol med lige 
drejeled

Ladtank i plast til transport af diesel.

Tilbud 2.595,- Tilbud 2.775,- 

Tilbud 3.850,- Tilbud 3.595- 

Før pris: 2.910,- Før pris: 2.960,- 

Før pris: 4.200,- Før pris: 3.950,- 

STORT UDVALG PÅ WWW. LDHANDEL.DK

Vare nr.:

P-200 M 12V 200 liter Før 5.960,- Nu 4.895,-

P-200 M 24V 200 liter Før 5.960,- Nu 4.895,-

P-430 M 12V 430 liter Før 6.860,- Nu 5.995,-

P-430 M 24V 430 liter Før 6.860,- Nu 5.995,-

Vælg
12/24v

Spar
315,-

Spar
350,- Spar

355,-

Spar
185,-

4.895,- 
Pris fra

Før 5.960,-

Varenr.: 23020002 Varenr.: 23020001
Komplet smøreolievogn 220l tromle Komplet smøreolievogn 60l tromle

Vogn til smøreolie med trykluftpumpe og elektronisk 
smøreoliepistol.

Smøreoliepumpe: trykluftpumpe 5:1
Tromlestørrelse: 180/220kg
Smøreolieslange: 4m
Brystnippel: 1,2”” x 1,2””
Elektronisk oliemåle-ur
Fire-hjulet vogn (store hjul)
Tromlemonteringsnippel

Vogn til smøreolie med trykluftpumpe og elektronisk 
smøreoliepistol.

Smøreoliepumpe: Trykluftpumpe 5:1
Tromlestørrelse: 50/60 kg
Smøreolieslange: 4m
Brystnippel: 1,2”” x 1,2”
Elektronisk oliemåle-ur
Fire-hjulet vogn
Tromlemonteringsnippel

https://www.ldhandel.dk/smoereolievogn-til-180/220-kg/
https://www.ldhandel.dk/ladtank-til-diesel/
https://www.ldhandel.dk/fedtanlaeg-2030kg-spand.aspx
https://www.ldhandel.dk/smoereolievogn-til-50/60kg1/
https://www.ldhandel.dk/fedtanlaeg-50/60kg-spand/


Ring 76 49 85 00

Køb online på www.ldhandel.dk eller ring på telefon 76 49 85 00

Mobil og miljøvenligt rensekar

Gode grunde til at du skal købe Smartwasher

Smartwasher affedter og rengører 
dele med olie, fedt, sod og snavs uden 
brug af opløsningsmidler eller stærke 
kemikalier. 

Det betyder, at der ikke kræves udsug-
ning eller ventilation, og du kan derfor 
køre rensekaret til dér hvor opgaven 
skal udføres istedet for omvendt.

I Smartwasher bruges den effektive 
OzzyJuice rensevæske samt et filter 
imprægneret med mikrober kaldet 
OzzyMat.

Det betyder at mængden af farligt affald 
samt forpligtelserne til bortskaffelse 
kraftigt reduceres.

”Vi er utrolig glade for endelig, at have fundet en løsning, der 
kunne erstatte vores gamle renseløsning, som var baseret på 
opløsningsmiddel. SmartWasher har sikret et bedre arbejds-
miljø uden lugtgener, og som hverken kræver ventilation eller 
farlige opløsningsmidler.” - Kim, BOS Transmissions A/S

”Vi ledte efter et alternativ til de gamle renseløsninger der 
fandtes på markedet. SmartWasher var det bedste miljøvenli-
ge og ufarlige system, som vi havde prøvet. Det virker som det 
skal.”  - Mads Granzow, Plant Manager - CFT Gears A/S

Smartwasher opfylder nuværende og fremtidige krav 
til dén sikkerhed, og dét arbejdsmiljø, der til fulde op-
fylder virksomhedens grønne profil nu og i fremtiden. 

Smartwasher er mobil og kan derfor flyttes til der hvor 
opgaven skal udføres. 

Rensevæsken er kemikaliefri. Derfor kræves der ingen 
udsugning.

Varenr.: 40910010

Pris: 12.800,-

Husk opstarts kit til smartwasher
Opstarts kittet indeholder alt hvad du skal bruge for at komme 
igang med din nye Smartwasher
 
3 x 20 l Ozzyjuice SW-3
1  x 4 lags filtre

Smartwasher er den eneste løsning på markedet, hvor det 
aldrig er nødvendigt at bortskaffe eller udskifte rensevæsken i 
rensekarret.

Pris: 3.074,-

Varenr.: 40910115

1

2

3

https://www.ldhandel.dk/opstartskit-smartwasher.aspx
https://www.ldhandel.dk/mobil-rensebar-60l.aspx
https://www.ldhandel.dk/mobil-rensebar-60l.aspx


Du har sikkert meget andet at tænke på end den lovpligtige periodiske prøvning af dine 
tanke. Nu kan du slippe helt for bekymringerne, ved at lave en serviceaftale med os. 

Med en serviceaftale er du sikker på at dine:

Tanke altid har et gyldigt certifikat 
Tanke er fuld serviceret med filter, slanger osv.
Kontrolskemaer altid er tilgængelig online

Så nemt er det! 
Ring til os på 76 49 85 00 eller send en e-mail til info@ldhandel.dk

Selve serviceaftalen er gratis. Tankgodkendelsen koster 1695,- pr. tank der ydes rabat ved flere tanke på 
samme adresse. Der er kørselstillæg, timetillæg og reservedelstillæg for reparation af tanke og udstyr samt 
olieflytning.

Book en trykprøvning og få et gratis 
servicetjek af dine IBC / ADR tanke.

Skal du have taget trykket?


