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På vores hjemmeside kan du se alle produkter i 
vores sortiment samt finde en masse gode råd 
og vejledning  

Hvis du er forhandler kan du få hurtig adgang 
til dine nettopriser, aktuel lagerbeholdning og 
meget mere på an-online dk
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Tag kampen op mod byggestøv!  
Hos anVærktøj går vi op i, at dit arbejdsmiljø kan blive så 
støvfrit som muligt  Både for dit helbreds skyld, og for at slut- 
rengøringen bliver nemmere  Derfor har vi specialiseret os i de 
regler, der findes, og tilbyder produkter der opfylder eksisterende 
krav. I vores sortiment finder du bl.a. støvsugere fra tyske 
Starmix, luftrensere fra svenske SILA og støvvægge- og døre 
fra Cover 

Den rette støvsuger til din opgave 
Når du skal anskaffe dig en støvsuger er det vigtigt, at den 
passer til de opgaver, du typisk står over for i dit arbejde  Ifølge 
fælles EU-regler EN-60335-2-69 skal industristøvsugere være 
mærket med "H", "M" eller "L" (høj, medium eller lav)   
Bogstaverne angiver, hvor meget støv filtrene i støvsugeren 
tilbageholder  

Arbejdstilsynet anbefaler brug af "H"-mærkede støvsugere af 
typen dust extractor, da disse kan klare alle opgaver på bygge-
pladsen  I skemaet neden for kan du se, hvilken type støvsuger 
du skal bruge til de forskellige materialer  Skemaet er lavet ud 
fra den forudsætning, at du bearbejder materialet, f eks  ved 

at skære, slibe, bore, fræse, hugge eller andet der danner støv  
Hvis du blot skal bruge støvsugeren til rengøring, kan du nøjes 
med en støvsuger af typen vacuum cleaner, som i vores  
sortiment er de "L"-mærkede støvsugere  

Renere luft og mindre rengøring 
Når du arbejder med støvende materialer i lukkede områder, 
f eks  ved renovering af badeværelse, nedrivning af loft eller 
lignende, er det rigtigt at gøre brug af en luftrenser  Denne  
filtrerer det sundhedsskadelige støv, og blæser rent luft ud igen, 
som du kan indånde  En luftrenser kan også bygges sammen 
med en støvvæg, så støvet forhindres i at sprede sig  Hvor det 
er muligt at reducere støvpartiklerne, skal det gøres! 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp til en opgave?  
Du kan se hele vores sortiment på www .anværktøj .dk  

Hvis du har brug for rådgivning til en konkret opgave, besøger 
vores eksperter dig gerne på byggepladsen  Læs mere og se 
hvem der kører i dit område på vores hjemmeside,  
www .anværktøj .dk/fåbesøg 

Meget skadelige materialer, der kan 
være kræft- og sygdomsfremkaldende:

 › Løvtræ
 › Respirable kvartsholdige materialer
 › Asbest
 › Skimmel
 › Cement og mørtel
 › Sand og grus
 › Murbrokker
 › Fyldemasse (med silikat)
 › Bitumen, såsom tjære og asfalt
 › Mineralske fibre
 › Isoleringsmateriale, såsom glasuld

Materialer der kan være skadelige for 
dine lunger og sundhed:

 › Gips
 › Fermacell fibergips
 › Nåletræ
 › Fyldemasse (uden silikat)
 › Fliseklæb
 › Lak og maling

Almindeligt støv som ikke er farligt at 
indånde, f eks :

 › Husstøv 
 › Jord 

Beregnet til normal rengøring i  
hjemmet, på kontorer, hoteller m m 

Få den seneste viden og aktuelle status på lovgiv-
ningen vedr  støvhåndtering på www .anværktøj .dk
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

VÆLG DEN STARMIX ”H”-STØVSUGER  
DER PASSER TIL DIT ARBEJDE

STARMIX IPULSE ISP ”H”  35 LITER 

 › Udsugning på elværktøj ved store og langvarige slibe-, fræse-, save- eller boreopgaver
 › Specielt velegnet til brug med fx facadefræsere eller murrillefræsere m m 
 › Fleksibel på værksted og byggeplads
 › Fast montage på værksted og byggeplads
 › Tilslutning til el-værktøj med integreret startautomatik  
 › Velegnet til både våd- og tørsugning  
 › iPulse permanent filterrens, filtrene bankes mens el-værktøj bruges 
 › 1600 Watt 
 › Nye forbedrede HEPA 14 filtre med filterareal på 3800 cm2 og filtreringsgrad på 99,999%
 › Inkl  kørebøjle, 5 m slange, 450 mm mundstykke, rustfrit rørsæt, gummidyse til el-værktøj 
 › Fås også som Basic Model med 5 m slange og drejbar muffe 

STARMIX ISC ”H”  25 LITER 

 › Udsugning på el-værktøj ved mindre og kortvarige slibe-, fræse-, save- eller boreopgaver
 › Fleksibel på værksted og byggeplads
 › Tilslutning til el-værktøj med integreret startautomatik
 › Egnet til både våd- og tørsugning 
 › Automatisk filterrens, filtrene bankes mens el-værktøj er slukket 
 › 1600 Watt 
 › Nye forbedrede HEPA 14 filtre med filterareal på 3800 cm2 og filtreringsgrad på 99,999%
 › Inkl  5 m slange, 400 mm mundstykke, rustfrit rørsæt, gummidyse til el-værktøj 

STARMIX ENERGETIC ”H”  20 LITER 

 › Mobil brug i forbindelse med service- og monteringsopgaver og til slutrengøring
 › Tilslutning til el-værktøj med integreret startautomatik
 › Egnet til både våd- og tørsugning 
 › PressClean manuel filterrens  
 › 1400 Watt
 › HEPA 14 filter med filterareal på 5000 cm2 og filtreringsgrad på 99,995% 
 › Inkl  3,5 m slange, 300 mm mundstykke, rustfrit rørsæt, fugemundstykke, værktøjsadapter
 › Danmarks mest kompakte “H”-støvsuger
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Energetic APDH-1420 H

Optagen effekt max  1400 W

Beholder 20 l

Vakuum 220 mbar

Filter 5000 cm2 polyesterfilter

Kabel 8,5 m

Vægt 9,6 kg

DB-nr . 2272791

Vare-nr . SX-110080

Starmix støvsuger Energetic "H"

 › Danmarks mest kompakte "H"-støvsuger med en beholder på 20 liter!
 › Perfekt til service- og monteringsopgaver samt slutrengøring
 › Nem at bære op i etageejendomme
 › Fylder kun meget lidt i firmabilen
 › Tilslutning til el-værktøj med integreret startautomatik
 › Manuel filterrens med PressClean samt lydalarm ved filterfejl
 › Egnet til både våd- og tørsugning
 › Med HEPA 14 filter

Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 3,5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 35 cm bredt mundstykke 
 › Fugemundstykke
 › Muffe til el-værktøj

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

HEPA 14 filter, 5000cm2 2272792 SX-460475

Fleeceposer, 5 stk 2272810 SX-460765

Plast/fleeceposer, 5 stk. 2272823 SX-460734

Overtræk til vådsugning 2272801 SX-460543

STØVSUGER HÅNDVÆRKER
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

ISC 1625 Safe "H"

Optagen effekt Max  1600W

Beholder 25 l, slagfast plast

Vakuum 280 mbar

Filter 8600 cm2 "H"-filter, vaskbart

Kabel 8 m

Vægt 12,2 kg

DB-nr . 1958369

Vare-nr . SX-019659

Starmix støvsuger ISC "H"

 › Kompakt støvsuger der kan bruges fleksibelt på byggepladsen  
og værkstedet 

 › Udsugning på el-værktøj ved mindre og kortvarige slibe-, fræse-,  
save- eller boreopgaver

 › Tilslutning til el-værktøj med integreret startautomatik
 › Automatisk filterrens med el-filtervibrator, der banker filtrene, når  

el-værktøjet slukkes
 › Lydalarm ved filterfejl
 › Egnet til både våd- og tørsugning
 › Med HEPA 14 filter

HEPA 13 FILTRE OG MPB Ø35 
TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m rød slange 
 › Rustfrit rørsæt 
 › 40 cm bredt prof mundstykke  

med højdejustérbare hjul
 › Gummidyse til el-værktøj

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Fleeceposer 25/35 l, 5 stk 1421517 MY-86401

"M"/"H" plastposer, 5 stk 1797921 SX-425764

"M"/"H" plast/fleeceposer, 5 stk 1007958 SX-445267

Udblæsning med 5 m slange 1808661 MY-86304

Filtersæt HEPA 14 3800 cm2 2272413 SX-549264
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Starmix støvsuger iPulse ISP "H"

 › Ideel til opgaver med udsugning på el-værktøj ved store og  
langvarige slibe-, fræse-, save- eller boreopgaver

 › Specielt velegnet til brug med fx facadefræsere, murrillefræsere og lign 
 › Tilslutning til el-værktøj med integreret startautomatik  
 › Permanent sug samt fuldautomatisk el-filtervibrator, der banker  

filtrene, mens støvsugeren bruges
 › Kan bruges fleksibelt eller som fast montage på byggepladsen  

eller værkstedet
 › Velegnet til både våd- og tørsugning  
 › Med HEPA 14 filter
 › Inkl  kørebøjle og beslag til systainer

iPulse ISP 1635 MPS "H"

Optagen effekt Max  1400W

Beholder 35 l, slagfast plast

Vakuum 280 mbar

Filter 8600 cm2 "H"-filter, vaskbart

Kabel 8 m

Vægt 16,8 kg

DB-nr . 1978346

Vare-nr . SX-019673

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Fleeceposer 25/35 l, 5 stk 1421517 MY-86401

"M"/"H" plastposer, 5 stk 1797921 SX-425764

"M"/"H" plast/fleeceposer, 5 stk 2007958 SX-445267

Udblæsning med 5 m slange 1808662 MY-86305

Filtersæt HEPA 14 3800 cm2 2272413 SX-549264

STØVSUGER HÅNDVÆRKER

MPS Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 45 cm bredt prof mundstykke med 

højdejustérbare hjul
 › Gummidyse til el-værktøj

iPulse ISP 1635 MPS "H" BASIC uden tilbehør
DB-nr .                   2076698
Vare-nr-nr .           SX-020556
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

Starmix støvsuger ISC "M"

 › Komptakt kombisuger til vådt og tørt affald
 › Automatisk filterrens med el-filtervibrator, der banker filtrene,  

når el-værktøjet slukkes
 › Start- og stopautomatik til el-værktøj samt alarm ved filterfejl  

via lyd og lampe der blinker
 › Fuldt udbytte af beholderens 25 liter, da filtrene er placeret  

ved siden af motoren
 › Nano-belagt filter til gips og Fermacell gips (tilkøb)
 › Frontklap sikrer støvfri transport
 › Sugeluft kan ledes ud af arbejdsrummet med ekstra studs (tilkøb)

ISC 1625 MPB "M"

Optagen effekt Max  1600W

Beholder 25 l, slagfast plast

Vakuum 280 mbar

Filter 8600 cm2 "M"-filter, vaskbart

Kabel 8 m

Vægt 12,2 kg

DB-nr . 2001483

Vare-nr . SX-019147

MPB Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 40 cm bredt prof mundstykke med  

højdejustérbare hjul
 › Gummidyse til el-værktøj

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Fleeceposer 25/35 l, 5 stk 1421517 MY-86401

Udblæsning med 5 m slange 1808661 MY-86304

Filtersæt "M" 4800 cm2 2272414 SX-459257

Filtersæt HEPA 14 3800 cm2 2272413 SX-549264

Filtersæt "M" nano 6000 cm2 1581482 SX-425740
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

Starmix støvsuger iPulse ISP "M"

 › Industristøvsuger til vådt og tørt affald
 › Permanent sug samt fuldautomatisk el-filtervibrator, der banker  

filtrene, mens støvsugeren bruges
 › Start- og stopautomatik til el-værktøj samt alarm ved filterfejl  

via lyd og lampe der blinker
 › Fuldt udbytte af beholderens 35 liter, da filtrene er placeret  

ved siden af motoren
 › Nano-belagt filter til gips og Fermacell gips (tilkøb)
 › Frontklap sikrer støvfri transport
 › Inkl  kørebøjle og beslag til systainer

iPulse ISP 1635 MPS "M"

Optagen effekt Max  1600W

Beholder 35 l, slagfast plast

Vakuum 280 mbar

Filter 8600 cm2 "M"-filter, vaskbart

Kabel 8 m

Vægt 16,8 kg

DB-nr . 2001482

Vare-nr . SX-018997

MPS Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 45 cm bredt prof mundstykke med 

højdejustérbare hjul
 › Gummidyse til el-værktøj

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Fleeceposer 25/35 l, 5 stk 1421517 MY-86401

"M"/"H" plastposer, 5 stk 1797921 SX-425764 

Udblæsning med 5 m slange 1808662 MY-86305

Filtersæt "M" 4800 cm2 2272414 SX-459257

Filtersæt HEPA 14 3800 cm2 2272413 SX-549264

Filtersæt "M" nano 6000 cm2 1581482 SX-425740
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

ISC 1625 MPB "L"

Optagen effekt Max  1600W

Beholder 25 l, slagfast plast

Vakuum 280 mbar

Filter 8600 cm2 "M"-filter, vaskbart

Kabel 8 m

Vægt 12,2 kg

DB-nr . 2001486

Vare-nr . SX-019178

Starmix støvsuger ISC "L"

 › Våd-/tørsuger til både vådt og tørt affald
 › Start- og stopautomatik til el-værktøj samt alarm ved filterfejl  

via lampe der blinker
 › Automatisk filterrens med el-filtervibrator, der banker filtrene,  

når el-værktøjet slukkes
 › Fuldt udbytte af beholderens 25 liter, da filtrene er placeret ved  

siden af motoren
 › Kan bruges både med og uden pose
 › Glat beholder giver let rengøring
 › Frontklap sikrer støvfri transport

MPB Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 40 cm bredt prof mundstykke med 

højdejustérbare hjul
 › Gummidyse til el-værktøj

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Fleeceposer 25/35 l, 5 stk 1421517 MY-86401

Udblæsning med 5 m slange 1808661 MY-86304

Filtersæt "M" 4800 cm2 2272414 SX-459257

Filtersæt "M" nano 6000 cm2 1581482 SX-425740

Indsæt nyt billede
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

eCraft 1422 

Optagen effekt Max  1400 W

Beholder 22 l, slagfast plast

Vakuum 255 mbar

Filter 3400 cm2 

Kabel 6 m

Vægt 6,3 kg

DB-nr . 2163342

Vare-nr . SX-102689 

Starmix eCraft

 › Handy støvsuger, der er perfekt til rengøring i hjemmet, på  
kontoret, hobbyværkstedet eller mindre byggeprojekter

 › Robust konstruktion med store baghjul 
 › Toppen af beholderen giver plads til opbevaring af tilbehør 
 › Lille og let, nem at transportere 

MPB Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 1,9 m slange
 › Plast-rørsæt
 › Mundstykke
 › Fugemundstykke

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

FPV 22 støvpose, fleece (5 stk) 2163345 SX-454870

Starmix FP3400 filter 3400 cm2 2163344 SX-454863

Gummimuffe til el-værktøj 2163346 SX-454818

Indsæt nyt billede
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

DUSTFIX Forseparator 

Beholder 19 l

Slangelængde 2 m

Vægt 3,2

DB-nr . 2115336

Vare-nr . MY-25000

DUSTFIX Forseparator

 › Forseparatoren monteres direkte på støvsugeren eller stilles på gulvet
 › Cyklon effekt sender op til 90% af støvet mod bunden i spanden
 › Skåner støvsugerfiltrene og støvsugerposen fyldes langsommere
 › Let at transportere med hank i spanden
 › Kan monteres direkte på Starmix iPulse ISP og Festool støvsugere
 › Kan monteres direkte på Starmix ISC støvsugere ved brug af UNIFIX (tilkøb)
 › Kan også bruges med andre støvsugere fra Starmix samt Nilfisk, Bayer og 

Kärcher ved at sætte spanden ved siden af støvsugeren, eller ved tilkøb af 
DUSTFIX Montagekit

TILBEHØR MEDLEVERES
 › 1,3 m slange 
 › Bundplade, 40x32 cm
 › 3 muffer
 › Låg

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Papirspose til Dustfix (10 stk) 2175662 MY-25025

Montagekit til DUSTFIX 2115340 MY-25020

UNIFIX monteringskit til Starmix 2082723 SX-449432
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

QUADRIX L 18 V TOP

Beholder 7,5 l, slagfast plast

Vakuum 120 mbar

Filter 3800 cm2 "L"-filter

Batteri 18V, 5 2 Ah

Vægt 6,2 kg

DB-nr . 2138585

Vare-nr . SX-020280

Starmix Quadrix "L" 

 › Støvsuger på batteri til hurtig, mobil og ukompliceret rengøring
 › Nem at transportere med ergonomisk håndtag og bæresele
 › Smart opbevaring af tilbehøret i støvsugeren
 › Funktionstid på 25 minutter ved brug af Eco-tilstand, 15 minutter  

ved Boost-tilstand
 › Batteri på 18V, 5 2 Ah med en ladetid på ca  104 minutter
 › Manuel filterrensning, PressClean

Ø27 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 3 m slange 
 › Mundstykke 125 mm
 › Fugemundstykke
 › Batteri 18V, 5.2 Ah
 › Oplader
 › Bohrfixx

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Starmix batteri, 18V, 10 Ah 2161702 SX-448831

Starmix oplader ACS 145 2161705 SX-448855

FBV 7,5 fleecepose (5 stk) 2138677 SX-448794
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

ISC BATRIX M 36-18V

Beholder 25 l, slagfast plast

Vakuum 240 mbar

Filter 8600 cm2 "M"-filter

Batteri 2 x 18V, 10 Ah / 1 x 36V

Vægt 12,5 kg

DB-nr . 2161726

Vare-nr . SX-100777

Starmix Batrix "M"

 › Den første våd/tør støvsuger på batteri, der har samme kraft som  
en støvsuger med ledning 

 › Med Cordless Control - trådløs styring af sugefunktionen når du  
bruger el-værktøj på batteri eller ledning

 › 3 hastighedstrin - Lav hastighed, Eco-tilstand og Boost-tilstand
 › Kan bruge ét batteri på 36V eller to batterier på 18V
 › Automatisk filterrens
 › Holder til tilbehør

Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 4 m antistatisk slange
 › Rustfrit rørsæt
 › Mundstykke

EKSTRA TILBEHØR DB-nr. Vare-nr.

Fleeceposer 25/35 l, 5 stk 1421517 MY-86401

Plastik støvsugerpose, 5 stk  1797921 SX-425764

Starmix batteri, 18V, 10 Ah 2161702 SX-448831

Starmix oplader ACS 145 2161705 SX-448855
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

ISC BATRIX L 36-18V

Beholder 25 l, slagfast plast

Vakuum 240 mbar

Filter 8600 cm2 "M"-filter

Batteri 2 x 18V, 10 Ah / 1 x 36V

Vægt 12,5 kg

DB-nr . 2161723

Vare-nr . SX-100999

Starmix Batrix "L"

 › Den første våd/tør støvsuger på batteri, der har samme kraft som  
en støvsuger med ledning 

 › Med Cordless Control - trådløs styring af sugefunktionen når du  
bruger el-værktøj på batteri eller ledning

 › 3 hastighedstrin - Lav hastighed, Eco-tilstand og Boost-tilstand
 › Kan bruge ét batteri på 36V eller to batterier på 18V
 › Automatisk filterrens
 › Holder til tilbehør

Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 4 m antistatisk slange
 › Rustfrit rørsæt
 › Mundstykke

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Fleeceposer 25/35 l, 5 stk 1421517 MY-86401

Plastik støvsugerpose, 5 stk  1797921 SX-425764

Starmix batteri, 18V, 10 Ah 2161702 SX-448831

Starmix oplader ACS 145 2161705 SX-448855
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

MTL 301 DS "H"

Optagen effekt 1150W

Beholder 75 l plastpose

Vakuum 180 mbar

Filter 30 000 cm2 "M"-filter,  
20 500 cm2 HEPA 14 filter

Kabel 8 m

Vægt 25,00 kg

DB-nr . 2161738

Vare-nr . DE-MTL301BAG-002

Delfin MTL 301 "H"

 › Industristøvsuger til tørt og fugtigt affald
 › Integreret i fast stativ, hvor der er plads til en pose under maskinen
 › Plastikpose med kapacitet på 75 liter
 › "M"-filter som tager det grove støv, og HEPA "H"-filter som tager  

det fine støv
 › Rensning af filtrene via Dustop trykforskel
 › Udtag til el-værktøj (2500w)

Ø38 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 45 cm bredt prof mundstykke
 › Glat koblingssæt

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Plastpose, 75 liter, 5 stk 2161735 DE-TA  
0506 0000

"M"-filter 2042749 DE-FL0232

HEPA 14 filter 2042748 DE-FL0013
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

MTL 202 DS "H"

Optagen effekt Max  2300W

Beholder 25 l, metal

Vakuum 320 mbar

Filter 30 000 cm2 "M"-filter,  
20 500 cm2 HEPA 14 filter

Kabel 8 m

Vægt 25,0 kg

DB-nr . 2033979

Vare-nr . DE-MTL202DS

Delfin 202 "H"

 › Kraftig 2-motors industristøvsuger til alle slags opgaver 
 › Kan suge både tørt og fugtigt affald
 › Integreret spand kan let aftages for hurtig og ubesværet tømning
 › "M"-filter som tager det grove støv, og HEPA "H"-filter som tager  

det fine støv
 › Rensning af filtrene via Dustop trykforskel
 › Kan bruges både med og uden pose

Ø38 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 45 cm bredt prof mundstykke
 › Glat koblingssæt

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Metalring til pose 2033992 DE-SL0168

"M"-filter 2042749 DE-FL0232

HEPA 14 filter 2042748 DE-FL0013
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

MTL 202 DS LG "H"

Optagen effekt Max  2300W

Beholder 20 m lang LongoPac pose

Vakuum 320 mbar

Filter 30 000 cm2 "M"-filter,  
20 500 cm2 HEPA 14 filter

Kabel 8 m

Vægt 35,0 kg

DB-nr . 2033982

Vare-nr . DE-MTL202DS-LP

Delfin 202 Longopac "H"

 › Longopac industristøvsuger til tørt og fugtigt affald
 › Integreret i stativ med hæve/-sænke funktion
 › 20 m lang, klar Longopac plastikpose
 › "M"-filter som tager det grove støv, og HEPA "H"-filter  

som tager det fine støv
 › Rensning af filtrene via Dustop trykforskel

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

LongoPac poser, 4 stk 1484028 MY-85186

"M"-filter 2042749 DE-FL0232

HEPA H14 filter 2042748 DE-FL0013

Ø38 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 45 cm bredt prof mundstykke
 › Glat koblingssæt
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

DM3 "H"

Optagen effekt 3450W

Beholder 60 l, metal

Vakuum 540 mbar

Filter 30 000 cm2 "M"-filter,  
6000 cm2 HEPA 13 filter

Kabel 8 m

Vægt 85,00

DB-nr . 2033974

Vare-nr . DE-DM3 

Delfin DM 3 "H"

 › Kraftig maskine til alle tænkelige opgaver
 › En-faset industristøvsuger med tre motorer 
 › Egnet til både vådt og tørt affald, som kan suges på samme tid 
 › Integreret spand kan let aftages for hurtig og ubesværet tømning
 › Stativ med kørebøjle og låsbare hjul
 › Med filter-effektivitetsmåler og håndtag til manuel rensning af filtrene
 › Stor filtreringsoverflade med høj effektivitet
 › Kan bruges med og uden pose

MHS Ø50 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 5 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 45 cm bredt prof mundstykke med 

højdejustérbare hjul
 › 2 slangekoblinger 

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Metalring til pose 2033992 DE-SL0168
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

Modelnavn

Beholder 20 m lang LongoPac pose

Vægt 65,00

DB-nr . 2215788

Vare-nr . DE-ESD-SEP-0454 

Delfin forseparator

 › Ved brug af en forseparator til industristøvsugere opnår  
du højere effektivitet af støvsugningen

 › Via cyklon-effekt i forseparatoren når størstedelen af  
støvet ikke videre til støvsugerens filtre og beholder,  
og skåner dermed støvsugeren

 › Longopac-system som består af lang, klar plastikpose
 › Med hjul til let transport
 › Skåner støvsugerfiltre
 › Passer til Delfin MTL 301, 202 DS og DM3

DM3 med forseperator

Optagen effekt 3450W

Beholder 20 m lang LongoPac pose

Vakuum 540 mbar

Filter 30 000 cm2 "M"-filter,  
6000 cm2 HEPA13 filter

Kabel 8 m

Vægt 105,00 kg

DB-nr . 2215787

Vare-nr . DE-ESD-DM-0304

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

LongoPac poser, 4 stk 1484028 MY-85186

Delfin DM 3 med integreret forseparator 

 › Kraftig maskine til alle tænkelige opgaver
 › En-faset industristøvsuger med tre motorer 
 › Med forseparatoren opnås højere effektivitet af støvsugningen
 › Med cyklon-effekt i forseparatoren når størstedelen af  

støvet ikke videre til støvsugerens filtre og beholder, og 
 skåner dermed støvsugeren

 › 20 m lang, klar Longopac plastikpose
 › Stativ med kørebøjle og låsbare hjul
 › Med filter-effektivitetsmåler og håndtag til manuel rensning  

af filtrene
 › Stor filtreringsoverflade med høj effektivitet

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

LongoPac poser, 4 stk 1484028 MY-85186
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STØVSUGER HÅNDVÆRKER

MTL 202 DS ''M'' Bager

Optagen effekt Max  2300 W

Beholder 20 l, metal

Vakuum 320 mbar

Filter 2000 cm2 "M"-filter

Kabel 8 m

Vægt 35,0 kg

DB-nr . 2171176

Vare-nr . DE-MTL202DSOVEN 

Delfin 202 ”M” Bager

 › Industristøvsuger specielt til at støvsuge mel og andre fødevarer
 › Med specielt NOMEX “M”-filter, kan derfor uden problemer bruges  

i bagerier
 › Kan suge både tørt og fugtigt affald
 › Integreret spand kan let aftages for hurtig og ubesværet tømning
 › Stativ med kørebøjle og låsbare hjul
 › Kan bruges med og uden pose
 › Inkl  to tilbehørssæt: Et til normal rengøring, og et til rengøring af  

ovne som kan tåle varme og har lange rør til at nå bunden af ovnen 

Ø40 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 2,5 m slange
 › Rustfrit rørsæt
 › Gulv-mundstykke
 › Børste-mundstykke
 › Diverse adaptere

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Filter NOMEX ''M'' 2171186 DE-FI-0245 0000

Ø40 TILBEHØR TIL OVN MEDLEVERES
 › 2,5 m slange i stål 
 › Stålrør med ekstra beskyttelse mod 

varme
 › Gulv-mundstykke
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STØVSUGER INDUSTRI OG KONTOR

GS 2078 PZ GS 3078 PZ

Motorer 2 stk 3 stk 

Optagen effekt 2200 - 
max  2400W

3300 - 
max  3600W

Spænding 230 V 230 V

Kapacitet 108 l/sek 162 l/sek 

Vakuum 20,5 KPa 20,5 KPa

Poser 2-lags “M”, 78 l 2-lags “M”, 78 l

Kabel 8 m, 2 x 1,5 mm2 8 m, 2 x 1,5 mm2

Vægt 24 kg 26 kg

DB-nr . 1529883 1529885

Vare-nr . SX-004020 SX-003924

GS 2078 PZ / GS 3078 PZ

 › Kombisuger til vådt og tørt affald 
 › Kørestel og 78 l stålbeholder
 › Vippebart stel letter tømning og rengøring
 › Kan bruges både med og uden pose
 › Velegnet til industri og landbrug

Ø35 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 3,2 m slange 
 › Rustfrit rørsæt
 › 45 cm bredt prof mundstykke med 

højdejustérbare hjul
 › Børste D80
 › Fugemundstykke

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

"M" fleece-pose 38 l, 5 stk 1421282 MY-86403

FP3200 filter 1555889 SX-413525

Filterkurv 1555872 SX-413501

Dry HEPA 13 Off aut HEPA 13

Optagen effekt 750 - max  900W 750 - max  900W

Beholder 10 l 17 l

Spænding 220-240V, dobbelt- 
isoleret

220-240V, dobbelt- 
isoleret

Vakuum 29,0 kPa 29,0 kPa

Lydniveau 64 dB(a) 64 dB(a)

Kabel 15 m, med integreret 
kabelopbevaring 

6,5 m, med integreret  
kabelopbevaring

Slange og tilbehør Ø32 Ø32

Vægt 6,7 kg 7,6 kg

Mål H x Ø 30 x 32 cm 37 x 35 cm

DB-nr . 1965050 1965051

Vare-nr . MY-85197 MY-85198

Ø32 TILBEHØR MEDLEVERES
 › 2,9 m slange 
 › Teleskoprør af aluminium
 › 27,5 cm bredt kombimundstykke
 › Fugemundstykke
 › Børstemundstykke
 › Slangeendesæt
 › HEPA H13-filter

an støvsuger HEPA H13

 › Skilpadde til store rum, kontorer, hoteller, restauranter,  
skoler, hospitaler, almindelig husholdning m m 

 › Kraftig metalbeholder med fenderliste, der beskytter  
møblerne

 ›  HEPA H13 filter som standard
 › Parkering af mundstykke
 › Stor papirfilterpose
 › Alu teleskoprør
 › Støjsvag

MY-85197

MY-85198

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Papirposer 10 l, 10 stk 1442072 MY-86700

Fleecepose 17 l, 10 stk 1442075 MY-86703

HEPA H13-filter 1997659 MY-85199-NY
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an pumpesuger VP50

 › Effektiv vådsuger med pumpe til afhjælpning af oversvømmelse,  
rørlækage, tagrengøring, brandsanering, tømning af pool m m 

 › Kompakt og fylder ikke meget i bilen
 › Ekstra robust beholder af slagfast plast, der kan rumme 50 liter
 › Med indbygget pumpe med kapacitet på 14 m3 i timen
 › Pumpen tømmer beholderen løbende
 › Separat filternet til grovpartikler, såsom blade og træstykker. Let  

at tømme med lynlås

an pumpesuger VP50

Optagen effekt Max  2200W

Filter Skumfilter

Kabel 7,5 m

Vægt 15,0 kg

DB-nr . 1880341

Vare-nr . MY-87500

EKSTRA TILBEHØR DB-nr . Vare-nr .

Rør, plast t/pumpesuger 2042760 MY-110047

Mundstykke t/pumpesuger, 360 mm MY-109070

Gummilæbe til 109070, 360 mm (sæt) MY-109074

Sugeslange, 7 m  t/pumpesuger uden 
muffer

2042751 MY-102057

Håndtag, m/muffe t/pumpesuger 2042759 MY-102058

Slangemuffe, t/pumpesuger 2042757 MY-102020

Forbindelsesmuffe til håndtag 2042755 MY-102054

Filternet til pumpesuger MY-110048

Drænslange, 10 m MY-110053

Skumfilter MY-110073

PUMPESUGER
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Kulfiltervogn til aktivt kul/HEPA H13

 › En kulvogn kan bære 4 kul- eller HEPA H13-filtre
 › Til rensning af fx PCB-dampe fra luftrensere
 › Kapacitet: 4 kulfilterpatroner a 2,3 kg aktivt kul
 › 4 grå 75 mm hjul, 2 med bremse

Filtervogn med 4 kulfilterpatroner:

Materiale 1,5 mm pulverlakeret stål

Tilslutning 2 stk  Ø150 mm studse (1 med låg)

Vægt 28,7 kg

Mål H x L x B 96 x 54 x 43 cm

DB-nr . 1444496

Vare-nr . MY-86698

Kappe, passer til filtervogn:

Materiale 1,0 mm rustfrit stål

Tilslutning 1 stk  Ø150 mm studs

Vægt 11 kg

Mål H x L x B 77 x 45 x 45 cm (inkl  håndtag)

DB-nr . 1449131

Vare-nr . MY-86699

FORBRUGSDELE: DB-nr Vare-nr 

2,3 kg kulfilterpatron 1444493 MY-86695

1,6 m2 HEPA H13-filter 1671705 MY-86695H13

Slange Ø150 mm med 
spændebånd

1449133 MY-86689

Tilslutning til kulfiltervogn

 › Tilslutning mellem SILA luftrenser 600A og  
kulfiltervogn

 › Ideel til arbejde med PCB og andre opgaver med  
farligt støv

 › 6 meter lang udblæsningsslange (Ø 152 mm) til  
tilslutning på luftrenser inkl  spændebånd

 › Monteringssæt til SILA 600A luftrenser

Bemærk at tilslutningen ikke fås som sæt. Det kræver begge 
varer for at tilslutningen kan gemmenføres.

Monteringssæt til udblæsningsslange

DB-nr . 1731991

Vare-nr . SI-607-0600A2

Slange med spændebånd

DB-nr . 1449133

Vare-nr . MY-86689

PCB
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FEJEMASKINER

Akku fejemaskine 
137

 › 37 cm fejebredde
 › 2 liters beholderkapacitet
 › Fejekapacitet på 1 225 m²/t
 › 10 8V batteri med en 

funktionstid på op til 45 
minutter pr  opladning

DB-nr . 2258159

Vare-nr . SX-020297

Manuel fejemaskine 
497 PROF

 › 97 cm fejebredde
 › 50 liters beholderkapacitet
 › Fejekapacitet på 3 600 m2/t
 › Højdejusterbare børster

DB-nr . 2258162

Vare-nr . SX-101019

Manuel fejemaskine 
255

 › 55 cm fejebredde
 › 20 liters beholderkapacitet
 › Fejekapacitet på 1 600 m2/t
 › Højdejusterbare børster

DB-nr . 2275370

Vare-nr . SX-102887

Akku fejemaskine 
677 PROF

 › 77 cm fejebredde
 › 50 liters beholderkapacitet
 › Fejekapacitet på 3 600 m²/t
 › 12V batteri med funktions-

tid på op til 90 minutter pr  
opladning

DB-nr . 2115308

Vare-nr . SX-095363 

Manuel fejemaskine 
375

 › 75 cm fejebredde
 › 50 liters beholderkapacitet
 › Fejekapacitet på 2 900 m2/t
 › Højdejusterbare børster

DB-nr . 2258163

Vare-nr . SX-101040 

Akku fejemaskine 
697 PROF

 › 97 cm fejebredde
 › 50 liters beholderkapacitet
 › Fejekapacitet på 4 100 m²/t
 › 12V batteri med funktions-

tid på op til 90 minutter pr  
opladning

DB-nr . 2258161

Vare-nr . SX-101002 

Manuel fejemaskine 
477 PROF

 › 77 cm fejebredde
 › 50 liters beholderkapacitet
 › Fejekapacitet på 3 000 m2/t
 › Højdejusterbare børster

DB-nr . 2115307

Vare-nr . SX-095325  

Akku fejemaskine 
697 PROF PLUS

 › 97 cm fejebredde
 › 20 liters beholderkapacitet
 › Fejekapacitet på 4 100 m²/t
 › 12V batteri med funktions-

tid på op til 120 minutter 
pr  opladning

DB-nr . 2258160

Vare-nr . SX-100180  
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SILA 600A3 / 1000A3 / 2000A3 / 5000A3

 › Effektive luftrensere der er lette at transportere
 › Fastskruede filtre giver stærk konstruktion
 › Udblæsningsslanger kan tilsluttes (slange og monteringssæt tilkøbes)
 › Lette at kombinere med støvvæg ved hjælp af saneringsramme med magneter (tilkøb)
 › Med HEPA H13-filter og med trådnet på 2000A3 og 5000A3
 › Kan bruges med vaskbart grovfilter eller engangsgrovfilter
 › Monteret med filteralarm

600A3 1000A3 2000A3 5000A3

Hel og halv hastighed Ja Ja Nej Nej

Justérbar hastighed 
0-100%

Nej Nej Ja Ja

Transporthjul Nej Nej Ja, massive Ja, punktérfri

Filteralarm Ja Ja Ja Ja

Kontakt til el-værktøj Nej Ja Ja Nej

Kapacitet 600 m3/t 1000 m3/t 2000 m3/t 4000 m3/t

Strømforbrug 155W 250W 500W (max 1500W) 2 x 500W

Mål L x B x H 303 x 280 x 503 mm 306 x 484 x 503 mm 415 x 739 x 699 mm 640 x 575 x 1350 mm

Vægt 13,0 kg 19,4 kg 33,5 kg 71,5 kg

DB-nr . 2024035 2024036 2024037 2024038

Vare-nr . SI-10603 SI-11003 SI-12003 SI-15003

LUFTRENSERE
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Den geniale saneringsramme placeres oven på plastfolien mod luftrenseren 
ved hjælp af indbyggede magneter  Derefter skæres plasten som ligger mod 
grovfilteret af. Nemt og bekvemt uden brug af tape.

Saneringsramme og tilbehør

LUFTRENSERE

VALGFRIT TILBEHØR 600A3 1000A3 2000A3 (1 stk .)  /  5000A3 (2 stk .)

DB-nr. Vare-nr. DB-nr. Vare-nr. DB-nr. Vare-nr.

Saneringsramme 1726370 SI-595-0600 2024044 SI-121107-A3 1726358 SI-238-2000

Fortsats t/indsugnings 
-slange

2024050 SI-120110 2024045 SI-121110 2024047 SI-122110

Indsugningsramme  
t/slange

2024051 SI-120111 2024046 SI-121111 2024049 SI-122111

Slange, 7,5 m 2024053 SI-100363-203 2024053 SI-100363-203 2024053 SI-100363-203

Udblæsningsslange 1731992 SI-100390 1731994 SI-100335 1731994 SI-100335

Monteringssæt til  
udblæsningsslange

1731991 SI-607-0600A2 1731993 SI-607-1000A2 Inkluderet Inkluderet

Engangsgrovfilter 2024040 SI-120115-600 2024039 SI-120115-1000 1726361 SI-534-2000E

Vaskbart gipsfilter 2024042 SI-120116-600 2024041 SI-120116-1000 1726362 SI-534-2000T

HEPA H13-filter 1726364 SI-584-0600 1726367 SI-584-1000 1726369 SI-584-2000

Fortsats, indsugningsramme og 7,5 m slange. 
Til 'transport' af luft væk fra arbejdspladsen. 
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anVærktøj er totalleverandør af værktøj til håndtering af byggestøv  Hvad enten du 
arbejder på store byggepladser eller i private hjem, så har vi helt sikkert en løsning til 
dig  En kombination af støvvægge og -døre, luftrenser og støvsuger vil altid være den 
mest optimale løsning - ikke kun for at mindske slutrengøringen men også for skåne dit 
helbred  

Vores produktspecialister giver gerne uforpligtende rådgivning til lige netop din opgave  
Ring på 36 41 02 00 eller skriv til mail@an dk  

Den komplette løsning
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STØVVÆGGE

MEDLEVERES

4 stk  aluminiumsstænger med støtteplader 1,5-3,9 m

1 stk  plastfolie 4 x 5 m

1 stk  selvklæbende lynlås 2 m

4 stk  end clips

12 stk  U-clips

1 stk  transporttaske

DB-nr                  1703916

Vare-nr               MY-87-869001
Forskellige måder hvordan en støvvæg kan opsættes.

DB-nr . 1703921

Vare-nr . MY-87-869006

Selvklæbende lynlås
 › Skab passage 

i støvvæggen
 › 2 meter lang

STØVVÆG STANDARDSÆT

 › Komplet sæt til opsætning af støvvæg
 › Effektiv begrænsning af støv til ét lokale
 › Fleksibelt system - kan bruges til alle lokaler
 › Hurtig montering uden brug af tape
 › Med lynlås til praktisk gennemgang
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STØVDØRE

Dør med C-lynlås

 › Ventilerende fiberdug der slipper 
luft igennem - særdeles velegnet 
til f eks  malearbejde

 › Muligt at sætte tape op i hele  
rammen og dermed opnå  
maximal tæthed

 › Kan genbruges 
 › 220 x 150 cm

DB-nr . 2115504

Vare-nr . MY-87-869634

Dør med U-lynlås

 › Muligt at sætte tape op i hele  
rammen og dermed opnå maximal 
tæthed

 › Let at montere med tape, alumini-
umsstænger eller hæfteklammer

 › Kan genbruges 
 › 215 x 112 cm 
 › Fås også i XL, 250 x 224 cm,  

vare-nr: MY-87-869632 / 1703906

DB-nr . 1703904

Vare-nr . MY-87-869630

Dør med L-lynlås

 › Åben ved gulvet, hvilket gør det 
let at køre en maskine, vogn eller 
trillebør gennem

 › Let at montere med tape, alumini-
umsstænger eller hæfteklammer

 › Kan genbruges 
 › 220 x 112 cm

DB-nr . 1703905

Vare-nr . MY-87-869635

Dør med I-lynlås

 › Med magnetisk lynlås der åbner 
og lukker automatisk 

 › Åben ved gulvet, hvilket gør det 
let at køre en maskine, vogn eller 
trillebør gennem

 › Let at montere med tape, alumini-
umsstænger eller hæfteklammer

 › Kan genbruges 
 › 217 x 138 cm

DB-nr . 2115505

Vare-nr . MY-87-869650

Begræns spredningen af bygge- 
støvet ved at sætte en støvdør op  
Plastfolien forhindrer, at slibestøv 
og byggesnavs spreder sig til de 
øvrige rum, samtidig med at den 
letter gennemgangen fra rum 
til rum  Alle støvdørene kommer 
med færdigmonterede lynlåse  

MINDRE RENGØRING 
OG MERE SIKKERHED
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STØVAFDÆKNING

Skridsikker afdækningsfilt

 › Bruges som beskyttelse til f eks  renovering, maling og 
flisebeklædning

 › Selvklæbende underside, vandtæt PE-folie på oversiden
 › Skridsikker overflade giver et optimalt greb
 › Efterlader ikke klæbemærker på underlaget
 › Kan genbruges 
 › 25 meter lang og 80 cm bred

DB-nr . 2115502

Vare-nr . MY-87-776780

Afdækningsfolie

 › Hurtig og effektiv beskyttelse af en overflade
 › Til hårde overflader som fx trægulve, klinkegulve  

og bordplader
 › Selvklæbende underside gør, at dækfolien ligger fast  

mod underlaget, og man slipper for at bruge tape
 › 25 meter lang og 70 cm bred

DB-nr . 1703900

Vare-nr . MY-87-869007

Klæbemåtte

 › Fanger snavs som sidder fast 
under skoene

 › Yderlaget på måtten har et selv-
klæbende lag, så snavs og støv 
hænger fast

 › Består af 30 stk  nummererede ark
 › 115 x 66 cm, perfekt til en døråbning

DB-nr . 1703902

Vare-nr . MY-87-869010

Skån gulve eller andre hårde 
overflader med afdæknings-
filt- eller folie, og hold snavset 
under skoene ude af det rum, du 
ikke arbejder i  Når du dækker 
grundigt af mindsker du samtidig 
slutrengøringen, og har bedre tid 
til at gøre det, du er bedst til  

BESKYT GULVE OG 
OVERFLADER
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UNI S TILBEHØR

STØVSUGERTILBEHØR FÆRDIGPAKKEDE SÆT

MPB Ø35 Plast - til ISC og ISP støvsugere

DB-nr . 2143067
Vare-nr . MY-86006

Pos  Vare-nr  Beskrivelse
 1  2,5 m slange
 2 MY-86231 Koblingssæt med glat  
   kobling og muffe med  
   luftindtag
 3 SX-424859 Rør plast
  4 SX-424804 Håndtag plast
 5 MY-86116 300 mm mundstykke

MPB Ø35 Standard - 40 cm mundstykke

DB-nr . 1421250
Vare-nr . MY-86001

Pos  Vare-nr  Beskrivelse
 1 SX-413235 5 m slange med  
   bajonetklobling og  
   muffe med luftindtag
 2  Glat kobling
 3 MY-86120 Rørsæt og håndtag
 4 MY-86105 400 mm mundstykke
 5 MY-86311 Gummidyse

MPS Ø35 Prof-super - 45 cm mundstykke

DB-nr . 1421248
Vare-nr . MY-86000

Pos  Vare-nr  Beskrivelse
 1 SX-413235 5 m slange med  
   bajonetklobling og  
   muffe med luftindtag
 2  Glat kobling
 3 MY-86120 Rørsæt og håndtag
 4 MY-86100 450 mm mundstykke
 5 MY-86311 Gummidyse

1 2

1 2

1

2

3

4

5

3

3

4

5

3

3

4

5
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UNI S TILBEHØR

MHS Ø50 - til Delfin 3-motors støvsuger

DB-nr . 1483993
Vare-nr . MY-86090

Pos  Vare-nr  Beskrivelse
 1 MY-86259 5 m slange
 2 MY-86312 2 x Ø50 kobling
 3 MY-86190 Rørsæt og håndtag
 4 MY-86180 450 mm mundstykke

MPS Ø38 - til Delfin 1- og 2-motors støvsuger

DB-nr . 1483987
Vare-nr . MY-86060

Pos  Vare-nr  Beskrivelse
 1 MY-86205 5 m slange
 2 DE-SL00113 Gummimuffe til metalstuds
 3 DE-SL0117 Gummimuffe til rør 
  4  MY-86170 Rørsæt og håndtag
 5 MY-86160 450 mm mundstykke

MOP Ø32 - til HEPA H13 skildpadde

DB-nr . 1483839
Vare-nr . MY-86790

Pos  Vare-nr  Beskrivelse
 1 MY-86712 2,9 m slange uden koblinger
 2 MY-86713 Slangeendesæt an Dry og  
   Electrolux 951
 3 MY-86720 Teleskoprør aluminium
 4 MY-86730 Fugemundstykke
 5 MY-86733 Kombimundstykke 275 mm P-system
 6 MY-86734 Vingemundstykke

STØVSUGERTILBEHØR FÆRDIGPAKKEDE SÆT

EW Ø35 til Starmix med el-værktøj

DB-nr . 1421256
Vare-nr . MY-86003

Pos  Vare-nr  Beskrivelse
 1 SX-413235 5 m slange med  
   bajonetklobling og  
   muffe med luftindtag
 2  Glat kobling
 3 MY-86311 Gummidyse

1

2

3

4

1

2
3 4

4

5

2 31

2

3

4
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6
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2

3
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UNI S TILBEHØR

Passer til DB-nr . Vare-nr .

Mundstykke P300
med hjul

Starmix og andre mærker 2141413 MY-86116

Mundstykke P450
med højdejustérbare hjul

Starmix og andre mærker 1421530 MY-86100

Mundstykke P400 
med højdejustérbare hjul

Starmix og andre prof mærker 1421538 MY-86105

Kombimundstykke D270 Starmix og andre prof mærker 1421540 MY-86110

Gummilæber Mundstykke P450 1421533 MY-86141

Børstelister Mundstykke P450 1421532 MY-86140

Gummilæber Mundstykke P400 1421539 MY-86106

Rørsæt i rustfrit stål Starmix og andre prof mærker 1421557 MY-86120

Plastrør Starmix og andre prof mærker SX-424859

Plasthåndtag Starmix og andre prof mærker SX-424804

Gummidyse 23 cm Starmix og andre prof mærker 1421542 MY-86311

Gummidyse drejbar Starmix og andre prof mærker 1581611 SX-425726

Slangekoblingsæt bajonet Starmix og andre prof mærker 1421546 MY-86230

Slangekoblingsæt glat Starmix og andre prof mærker 1421548 MY-86231

Slangekoblingsæt rillet Starmix og andre prof mærker 1421550 MY-86232

Slange medfølger ikke

LØST STØVSUGERTILBEHØR, RØRDIAMETER 35 MM

Slange medfølger ikke

Slange medfølger ikke
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UNI S TILBEHØR

LØST STØVSUGERTILBEHØR, rørdiameter 35 mm

Produktbeskrivelse Passer til DB-nr . Vare-nr .

Børstemundstykke Ø35, 
rund 7,5 cm

Starmix og andre prof mærker 2046130 SX-418032

Møbelmundstykke Starmix og andre prof mærker MY-86112

Håndkost der kan til- 
kobles støvsugeren, Ø35

Starmix og andre prof mærker 2046131 SX-418407

Fugemundstykke, Ø35, 37 
cm langt 

Starmix og andre prof mærker 2046126 SX-417028

Muffe med luftindtag Starmix ISC og ISP 2046128 SX-447186

Tilbehørsholder til 
støvsugerdele

Starmix ISC og ISP 2046121 SX-445113

Systainerboks  
inkl . 5 plastposer

Starmix ISP 2046124 SX-444475

Systainerbøjler til fast-
gøring af Systainerboks

Starmix ISP 2046123 SX-445106

Kørebøjle Starmix ISP MY-85996

Bohrfixx Starmix og andre prof mærker

                                Sættes på bore-
                                maskinen, så alt
                                pudset samles op
                                af støvsugeren 

MY-86310

Starmix UNIFIX  
Monteringski

Starmix ISC og ISP 2082723 SX-449432

Transportbeholder  
til farligt affald, 20 liter

Låg

Metalbeholder til transport af farligt 
miljøaffald, herunder PCB  Låg med 
plombe og spændebånd  UN-Y god-
kendt 

1444489

1444490

MY-86690

MY-86691
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UNI S TILBEHØR

STØVSUGERFILTRE 
Filteret i en støvsugeren sørger for, at fint støv ikke finder vej 
til motoren og ødelægger denne  Samtidig tilbageholdes det 
farlige støv i filteret, så det ikke kan blæses tilbage i rummet, 
hvor du arbejder  Støvsugeren er dermed også med til at holde 
det farlige støv ude af din krop   

Hvilket filter skal jeg vælge?
Hvilket filter du skal bruge, afhænger af hvad du skal støvsuge. 
Du kan se en oversigt over de forskellige støvklasser på side 3 
i dette katalog   

HEPA filter

Når du skal støvsuge farligt affald, skal du bruge et HEPA filter 
- High Efficiency Particulate Arresting. Betegnelsen stammer 
helt tilbage til 1950 hvor amerikanerne skulle fjerne små radio-
aktive partikler med et filter.
HEPA filtrene er opdelt i klasser der fortæller hvor stor procent-
del af de små partikler, der tilbageholdes  F eks  har H13 en 
effektivitet på 99,95% og H14 en på 99,995%. 

NANO filter

Du kan få et "M"-godkendt filter til din Starmix støvsuger, som 
har fået en NANO-behandling  NANO-belægningen giver en 
glat overflade, hvor fint støv bedre kan rystes af. Dette filter er 
ideelt når du støvsuger gips, fibergips og maling, da støvpar-
tiklerne i disse materialer er meget små  

Hvor ofte skal filteret skiftes? 
Du kommer langt med at banke og rengøre støvsugerfiltrene, 
så de aldrig er tilstoppede  Du opnår størst effekt af din støv-
suger, hvis du ikke bruger den med et gammelt filter, som ikke 
længere kan holde støvpartiklerne tilbage  
Vores anbefaling er, at du som minimum skifter filteret 1 gang 
om året  Hvis du bruger din støvsuger med el-værktøj og tit  
belaster filteret med meget støv, bør det skiftes oftere. 

STØVSUGERPOSER 
På Starmix støvsugere fungerer støvsugerposen som et for- 
filter, der tilbageholder de største støvpartikler, inden det fine 
støv suges videre til hovedfilteret. På Delfin støvsugere er det 
første filter ikke en pose, men et decideret filter. 
Støvsugerposen kan være lavet af fleece eller papir, så posen 
stadig kan ventilere 
Hvis du arbejder med direkte farligt affald som f eks  asbest, 
kan du bruge en pose af plast, så posen kan lukkes forsvarligt 
efter brug 
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 ●  = Leveres som standard

(●) = Tilkøbes

FBV 25/32/35 PE 25/35 M+H FBV 20 FBV 45-78 FBVPE M+H PBV 20 Energetic FPV 22 eCraft

Poser pr . pakke 5 stk . 5 stk . 5 stk . 5 stk . 5 stk . 5 stk . 5 stk .

Filtermateriale Fleece Plastfolie Fleece Fleece Plast/fleece Fleece Fleece

Vare-nr . MY-86401 SX-425764 MY-86400 MY-86403 SX-445267 SX-460765 SX-454870

DB-nr . 1421517 1797921 1442771 1421282 2007958 2272810 2163345

Starmix ISC "L" / "M" / "H" ● ● ●

Starmix ISP "M" / "H" ● ● ●

Starmix Energetic "H" ●

Starmix uClean 1420 ● ●

Starmix eCraft 1422 ●

Starmix NTS eSwift A1220 ●

Starmix AS/NT/NTS/NSG A1020 ●

Starmix AS/NT/NTS/NSG A1230 ●

Starmix GS/HS/NSG ARL1432 ●

Starmix GS/HS/NSG ARL1445 ●

Starmix GS/HS/NSG ARL1455 ●

Starmix GS 2078/3078 ●

Starmix IST/ISC ARDL1450 ●

STØVSUGERFILTRE
 ●  = Leveres som standard

(●) = Tilkøbes

 

FKP 4800 FKPN 3000 GIPS FKP 3800 HEPA ENERGETIC HEPA 14 FP 3400
HEPA 14  
til Delfin

"M" filter 
til Delfin

Antal pr . pakke 1 sæt á 2 stk . 1 sæt á 2 stk . 1 sæt á 2 stk . 1 stk . 1 stk . 1 stk . 1 stk .

Filtermateriale Polyester Polyester/nano-
coating HEPA 14 HEPA 14 Cellulose HEPA 14 Polyester/PTFE

Samlet filterareal 4800 cm2 6000 cm2 3800 cm2 5000 cm2 3400 cm2 20500 cm2 30000 cm2

Vare-nr . SX-459257 SX-425740 SX-549264 SX-460475 SX-454863 DE-FL0013 DE-FL0232

DB-nr . 2272414 1581482 2272413 2272792 2163344 2042748 2042749

Starmix ISC "L"/"M"/"H" ● (●) (●)

Starmix ISP "M" ● (●) (●)

Starmix ISP "H" (●) (●) ●

Starmix Energetic "H" ●

Starmix eCraft 1422 ●

Starmix IST/ISC ARDL1450 ● (●) (●)

Delfin 202 DS "H" ● ●

Delfin 202 DS Longopac "H" ● ●

Delfin MTL 301 "H" ● ●

UNI S TILBEHØR

STØVSUGERPOSER
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VÆRD AT HANDLE MED
andersen & nielsen as er et næsten 100 år gammelt handels- 
hus  Fokus er på produkter af høj kvalitet, vi udvælger nøje vores 
samarbejdspartnere og bestræber os på at den merværdi vi 
tilfører varen, giver mening for vores kunder - uanset om det er 
forhandlere, håndværkere eller industrikunder  Inden for vores 
kompetenceområder som bl a  Arbejdsmiljø, tilbyder vi med 
vores specialviden rådgivning via vores kundeservice samt 
eksterne konsulenter hos forhandlere eller på byggepladsen   
Vi skal i alle henseender være værd at handle med 

Oplev værktøjet i vores showroom
På Meterbuen 2-4 i Skovlunde har vi indrettet et showroom 
på ca  200 m3 fyldt med professionelt værktøj til håndværkere 
og industri  Samtidig fungerer det som demolokaler, hvor man 
kan afprøve forskelligt værktøj  F eks  ecenterslibere med vores 
støvsugere, prøvestande med luftrensere kombineret med støv-
vægge, diverse måleudstyr, spændeværktøj og meget mere  
Man kan lade sig inspirere inden for vores tre hovedområder: 
Arbejdsmiljø, Måleudstyr og Håndværktøj 

Besøg på byggepladsen
Hvis du har brug for hjælp til en konkret opgave eller et kom-
pliceret produkt, kommer en af vores eksperter gerne på besøg 
og rådgiver dig på din arbejdsplads  I vores værktøjsbus har vi 
mulighed for at medbringe et stort udvalg af relevante støv- 
produkter, som vi kan demonstrere og bruge til konkrete  
opgaver  Du kan se, hvem der kører i dit område på  
www .anværktøj .dk/fåbesøg  

Serviceværksted
Hos andersen & nielsen as håndterer vi selv service og repa- 
rationer af vores værktøj  Om det drejer sig om traditionelt 
håndværktøj, støvsugere, luftrensere eller avanceret måle- 
værktøj, er vi indrettet og akkrediteret til at håndtere opgaven  
Vi registrerer dit værktøj online, så ikke kun værkstedet, men 
også vores konsulenter samt kundeservice kan orientere sig 
om historikken og videreformidle informationen nemt og  
hurtigt til vores kunder 
Støvsugere og luftrensere skal være rengjorte, inden de  
sendes til reparation eller service  Udfylder du vores service- 
skema inden indsendelse af produktet, sparer du tid  Find  
serviceskema på www .anværktøj .dk/service 
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RESERVEDELE

RESERVEDELE TIL STARMIX ISC-, ISP- OG IST STØVSUGERE

7

8

3 x2

4 x22 x2

1x2

8

5 x2

6

3           x2

4 x2

9

2 x2

1x2

ISC IS IS 25-beholder

3

4

1

2

7

8

Nr . Vare-nr . DB-nr . Reservedel

 1 MY-86811 1442962 Fronthjul i plast, sæt á 2 stk 

 2 SX-409528 1588322 Lågclips til ISC, sæt á 2 stk 

 3 SX-409535 1535219 Baghjul og propsæt til IS

 4 SX-408903 1590589 Hjulpropper, sæt á 2 stk 

 5 SX-409580 1619432 Hjulbøsninger, sæt á 2 stk 

 6 SX-509358 2028770 Aksel til ISC 25-beholder

3+5+6 SX-445168 2132865 Komplet baghjulsæt til ISC

 7 SX-523545 Aksel til IS/IST 25-beholder

 8 SX-406930BULK Indsugningsprop med kæde

10 SX-408408 1588321 Fronthjul i plast, sæt á 2 stk 

11 SX-408347 1579846 Komplet baghjulssæt

12 SX-511399 2028771 Aksel til ISP 35-beholder

13 MY-85996 Kørebøjle til ISP-beholder

14 SX-445151 2021682 Komplet spand til ISC, 25 l

14 SX-193908 1529905 Komplet spand til ISC, 50 l

15 SX-444888 Komplet spand til ISP, 35 l

16 SX-408293 Lågclips til ISP, sæt á 2 stk 

11

10 x2 

8

12

13Typ ISP 1200 - 1600W
Typ ISP iPulse 1200 - 1600W

Stand 
Issue

11 -15

10
8

12

13

11

ISP 35-beholder

15

7

8

3 x2

4 x22 x2

1x2

8

5 x2

6

3           x2

4 x2

9

2 x2

1x2

ISC ISISC 25-beholder

3

4

5

2

1

6

14

8

16
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