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fei og vask 



Modell

52 EH

52 BS

50-90 cm

50-90 cm

40 L

40 L

4000 mq/h

4000 mq/h

Elektrisk 12V

Petrol

Vaskebredde Kapasitet konteiner Timeskapasitet Motor

dulevo 52
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fei og vask

Den nye industrielle feiemaskinen Dulevo 
52 er en kompakt maskin som inneholder 
all teknologi for større maskiner som bru-
kes i tung industri. 

Den nye Dulevo 52 er kompakt, fengs-
lende og har høy industriell design, og er 
designet for bruk i både sivile og industri-
elle omgivelser, hvor det er behov for en 
feiemaskin som er i stand til å nå selv de 
vanskeligste stedene, for fjerning av alle 
smussspor og fine partikler. 

52 eiemaskin er tilgjengelig i BS-versjonen 
med bensinmotor, egnet for utendørsom-
råder, og EH-versjonen med batteridrevet 
motor, for innendørs og utendørs områder. 
Begge versjonene kan også berikes med 
et omfattende utvalg av tilbehør.



Modell

Antea 50 E 50,8 cm 40 L 1250 mq/h Elektrisk 12V

Vaskebredde Kapasitet konteiner Timeskapasitet Motor

comac Antea 50 e-b-bt
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fei og vask

Antea er en høypresterende vaskemaskin, 
batteridrevet, og tilbyr høy ytelse for både 
vedlikehold og tung rengjøring av gulv opp 
til 2200 kvm. 

Den er tilgjengelig med en skivebørste 
med 50 cm arbeidsbredde, kabel (E) eller 
batteridrevet, med trekkraft (BT-versjon) 
eller uten den (B-versjon).  
 
Kun en knapp for å redusere energiforbru-
ket og støynivået. Det er en ideell arbeids-
innstilling for vedlikeholdsrengjøring og å 
bruke maskinen i følsomme eller frekvente 
miljøer. 
 

Slangen til løsningsbeholderen kan kobles direkte til en kran, noe som gir 
mulighet til å bruke maskinen overalt.



Modell

70 S 69 cm 110 L 125 L 233 kg

Vaskebredde Rentvannstank Skittenvasktank Vekt

Comac innova 70s
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fei og vask

Innova er en svært brukervennlig gulvvas-
kemaskin som er egnet for vedlikeholds-
rengjøring av overflater opp til 6000 kvm, 
noe som gjør det mulig å redusere kostna-
dene ved rengjøring dramatisk. 
 
70 S er gulvvaskemaskinen som garante-
rer en dramatisk reduksjon i rengjørings-
prisen, ikke bare takket være en fordelak-
tig sum, men også det komplette utstyret 
til alle Comac-systemer som reduserer 
avfall og forbruk (automatisk versjon).   

Innova 70 S er en mellomstor gulvvaskemaskin med stor kapasitet.  
Maskinen leveres med 4 stk 6v 180 amp. batterier som gir et stort arbeids-
område til store gulvflater. Maskinene leveres i flere varianter med vaskebred-
der fra 61-100 cm, med innebygd lader.



Modell

90 Elite EH

90 Elite BK
90 Elite DK

900-1500 cm

900-1500 cm
900-1500 cm

300 L

300 L
300 L

9000 mq/h

13500 mq/h
13500 mq/h

Elektrisk 36V

Petrol/GPL
Diesel

Vaskebredde Kapasitet konteiner Timeskapasitet Motor

Feiemaskinen er tilgjengelig i BK versjonen med bensin og LPG motor, DK diesel 
versjon, egnet for utendørs områder, og EH versjonen med batteridrevet motor, for 
innendørs og utendørs områder. Hver versjon kan også berikes med et omfattende 
utvalg av tilbehør.

dulevo 90 elite eh/BK/dk
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fei og vask

Dulevo 90 feiemaskin er designet for 
bruk i alle støvete omgivelser.
Det er i stand til å fange fra de fineste 
partiklene opp til grusstort avfall.  
 
Feiemaskinen er perfekt for tunge indus-
trielle applikasjoner, offentlige områder, 
lasting og lossing av områder som vare-
hus, lasterom, parkeringsplasser etc.

Dulevo 90 industrielle feiemaskin har  
alle kjennetegnene til de beste industri-
maskiner: god beholder, høy effekt og 
eksepsjonell feiing



Modell

1100 EH

1100 BS

1100 DL

75-144 cm

75-144 cm

75-144 cm

220 L

220 L

220 L

10080 mq/h

10080 mq/h

10080 mq/h

Elektrisk 36V

Petrol/LPG

Diesel

Vaskebredde Kapasitet konteiner Timeskapasitet Motor

Dulevo 1100 eh/bs/dl
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fei og vask

Dulevo 1100 feiemaskin er designet for 
drift i alle støvete omgivelser. 

Den er i stand til å fange opp de fineste 
partiklene opp til grusstort avfall. Den er 
perfekt for alle tunge industrielle applika-
sjoner, og til bruk i offentlige rom samt las-
ting og lossing av områder som varehus, 
lasterom, parkeringsplasser etc. 
 
Dulevo 1100 industrielle feiemaskin har 
alle kjennetegnene til de beste industri-
maskiner: stor beholder, høy effekt og 
eksepsjonell feiing. Lite vedlikehold kreves 
da alle funksjoner er hydraulisk aktivert.

Vannkjølte motorer for å sikre funksjon i meget varme klima  
og lange driftsperioder.
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