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SVERIGES LEDANDE LEVERANTÖR AV YTBEHANDLINGSUTRUSTNING FÖR !PROFFS

Spar tid och hantering med
 

Anti-Corrosions 
mobila arbetsstation
Tid är pengar och det gäller att ha de rätta verktygen för att kunna 
arbeta så effektivt som möjligt. Anti-Corrosions nya mobila arbets-
station är en tidsbesparande och ergonomisk lösning för större 
entreprenader och projekt.

Den mobila arbetsstationen kan man antingen 

köpa eller hyra. Då får du den utrustning som 

krävs till ditt målningsprojekt. Arbetsstationen 

är komplett utrustad med en Graco spackel- 

alternativt färgspruta samt slangvinda med 65 

meter slang. Med slangen når långa sträckor, 

upp till femte våningen i ett lägenhetshus eller 

till flera villor/radhus.                                     >>
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- Normalt krävs det mycket tung, manuell hantering vid 

sprutspackling. Maskin och spackel ska transporteras eller 

bäras upp till den aktuella platsen eller våningen och sen flyttas 

till nästa plats. Då det förbrukas mycket spackel är det mycket 

vikt att släpa på. Med den mobila arbetsstationen är det bara att 

parkera i anslutning till fastigheten, ladda i spackel i maskinen 

(balja med volym på upp till 145 liter, drygt 9 säckar), dra upp 

slangen till lägenheten och sen köra igång. När du ska 

sprutspackla nästa lägenhet eller småhus är det bara 

slangpaketet du behöver dra med. Det här gör att man spar 

mycket tid samtidigt som  ergonomi och arbetsmiljön förbättras 

betydligt, säger Anders von Kraemer, Anti-Corrosion och 

fortsätter: 

- Vi har nyss avslutat vår turné Painters Day med Flügger. Här 

visade vi upp vår mobila arbetsstation för många yrkesmålerier 

och intresset var mycket stort. Speciellt de större 

måleriföretagen ser stora fördelar med att nyttja lösningen vid till 

exempel nyproduktion av villor och radhus. Vi har också testat 

ett antal olika spackelkvaliteter där det går att använda 

maskinen och spruta spackel upp till femvåningshus utan 

problem. När sedan arbetsdagen är färdig rullar man in 

arbetsslang, krokar på trailern och åker vidare till sin verkstad 

eller garage där man tryggt kan förvara trailern. >>

Sprutspackling 

– det är bara att fylla på spackel/färg i maskinen, dra 
ut slangen och köra igång.

Enklare och effektivare spackel- alternativt färgprojekt 

Med 65 meter slang når du långt.

Med en totalvikt på 1100 kg så det krävs bara B-körkort för att dra släpet.
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Den mobila arbetsstationen är värmeisolerad och med värmefläkten (2000W) kan man behålla viss 
grundtemperatur i vagnen på frostfri nivå.

De mobila arbetsstationerna 
är som standard utrustad 
med en Graco spackel-
spruta (antingen DutyMax 
EH300 eller APX8200) med 
hög kapacitet alternativt en 
Mark VII för sprutmålning.

Graco DutyMax EH 300HD
Max arbetstryck:

Motoreffekt: 

Behållare: 

Max rek slang längd:

207 bar

3kw, 230 volt 

80 liter 

65 m

Max arbetstryck:

Motoreffekt: 

Behållare: 

Max rek slang längd:

Graco APX 8200
230 bar

5,5kw, 380 volt 

90-145 liter 

65 m

Spar tid och effektivisera ditt nästa större projekt - hyr en mobil

 arbetsstation från Anti-Corrosion. Kontakta oss för en demo! 
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