
 

      

 

 

 

     

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobbelt spylerør 650mm quickkobling.  
Rustfri lanse 650mm med 2 spylerør, 
rustfri dysebeskyttere i orange, trykk- 
reguleringshåndtak og rustfri lynkobling 
til pistol.  Lansen er også egnet til 
påføring av kjemi via høytrykksvasker.  
Leveres uten dyse til høytrykk. HUSK  Å 
BESTILLE RIKTIG DYSE.  Max 310 bar. 

Bestillingsnr. Lanse: 06262063   

 

 

 

 

Dobbelt spylerør 330mm quickkobling.  
Rustfri lanse 330mm med 2 spylerør, 
rustfri dysebeskyttere i sort, trykk- 
reguleringshåndtak og rustfri lynkobling 
til pistol.  Lansen er også egnet til 
påføring av kjemi via høytrykksvasker.  
Leveres uten dyse til høytrykk. HUSK Å 
BESTILLE RIKTIG DYSE.  Max 310 bar  

Bestillingsnr. Lanse: 06262062   

 

Dobbelt spylerør 330mm skruekobling.  
Rustfri lanse 330mm med 2 spylerør, 
rustfri dysebeskyttere i sort, trykk- 
reguleringshåndtak og skruekobling til 
pistol.  Lansen er også egnet til påføring 
av kjemi via høytrykksvasker.  Leveres 
uten dyse til høytrykk. HUSK Å BESTILLE 
RIKTIG DYSE.  Max 310 bar – 150 °C. 

Bestillingsnr. Lanse: 06260387

Dobbelt spylerør 650mm skruekobling.  
Rustfri lanse 650mm med 2 spylerør, 
rustfri dysebeskyttere i grå, trykk- 
reguleringshåndtak og skruekobling til 
pistol.  Lansen er også egnet til påføring 
av kjemi via høytrykksvasker.  Leveres 
uten dyse til høytrykk. HUSK Å BESTILLE 
RIKTIG DYSE.  Max 310 bar – 150 °C.  

Bestillingsnr. Lanse: MN200054605 

 

 

 

 

 



 
 

   

Lanse blå 350mm Enkel 1/4".                                     
Rustfri lanse 350mm med 1/4" utvendig 
gjenger i begge ender.   Kan brukes som 
forlenger til pistol eller forlenger til dobbelt 
spylerør.  Kan monteres med dysebeskyttere 
i alle farger. Max 500 bar.  Ikke lagervare 

Bestillingsnr. Lanse: MN070003502 

 Se eget kart over dysebeskyttere.           

  

 

Dobbelt spylerør 650mm skruekobling.  
Rustfri ultra høytrykkslanse 650mm med 2 
spylerør, rustfri dysebeskyttere i grå, trykk- 
reguleringshåndtak og skruekobling til pistol.  
Lansen er også egnet til påføring av kjemi via 
høytrykksvasker.  Leveres uten dyse til 
høytrykk. HUSK Å BESTILLE RIKTIG DYSE.  

Bestillingsnr. Lanse: MN200154500 

 

 

Dobbelt spylerør galvanisert 1000mm.                             
Billigvariant av dobbelt spylerør med trykk- 
reguleringsventil på toppen av lansen og uten 
dysebeskyttere.   Lansen leveres standard  med 
quickkobling, men den kan fjernes. Da har den 
¼» utvendig gjenger. Kan også leveres med 
muffe for pistoler med skruekobling. Leveres 
uten dyse. HUSK Å BESTILLE RIKTIG DYSE.                                        
Bestillingsnr. Lanse: KE705060.              
Bestillingsnr. Skruemuffe: 06030265 

 

 

 

Lanse blå 440mm Enkel 1/4".                                     
Rustfri lanse 440mm med 1/4" utvendig 
gjenger i begge ender.   Kan brukes som  
vanlig lanse, forlenger til pistol eller 
forlenger til dobbelt spylerør.  Kan monteres 
med dysebeskyttere i alle farger. Max 400 
bar. Lagervare 

Bestillingsnr. Lanse: MN070004340 

                

Max 250 bar – 150°C 
  

Max 500 bar - 150°c 

Max 400 bar 

Max 500 bar 



 

  

 

    

  Lanse bevegelig 850mm.                         
Bøyelig lanse fra 20 til 140°.   Utviklet for å gi 
bedre arbeidskomfort ved rengjøring på steder 
som har vanskelig tilgjengelighet.  Leveres 
standard med quickkobling.  Kan leveres med 
skruekobling M22 eller ¼» utvendig gjenger. Max 
210bar- 150 °C. Leveres uten dyse.                     

Bestillingsnummer 850mm:MN200601600. 
Bestillingsnummer 1500mm:MN200085650 

Lanse sort 330mm Enkel 1/4".                                     
Zinkbehandlet lanse 330mm med 1/4" 
utvendig gjenger i begge ender.   Kan brukes 
som vanlig kort lanse, forlenger til pistol 
eller forlenger til dobbelt spylerør.  Kan 
monteres med dysebeskyttere i alle farger. 
Max 400 bar.    

Bestillingsnr. Lanse: MN070000330 

         

Lanse bevegelig 1500mm.                         
Bøyelig lanse fra 20 til 140°.   Utviklet for å gi 
bedre arbeidskomfort ved rengjøring på steder 
som har vanskelig tilgjengelighet.  Leveres 
standard med quickkobling eller ¼» utvendig 
gjenger. Kan leveres med skruekobling M22.  
Max 210bar - 150 °C. Leveres uten dyse.                     

Bestillingsnr. Quick 1500mm:MN200085650 
Bestillingsnr. ¼» 1500mm:MN200085850 

 

        

         
         

      

    
                   

Lanser rustfritt stål Enkle.                                     
Rustfri lanse med 1/4" utvendig gjenger og 
sort dysebeskytter uten dyser. Max 400 bar.  
Bestillingsnummer.                                                   
Lanse  500mm: MN512193                                     
Lanse  800mm: MN5123931                                   
Lanse 1200mm:MN512593                                 
Lanse 1500mm:MN5126931                                   
Lanse 2000mm:MN5128931                    

 

 

 

 


