PRODUKTKATALOG 2022
ENTREPRENØR-MATERIEL
DEN FAGLIGE HÅNDVÆRKERS UDLEJER SIDEN 1993
Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993, og helt fra start har vores fokus været
den faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et
bredere sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.
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Velkommen til...
Hos Garant Udlejning sætter vi en ære i at levere værktøj og maskiner af
høj kvalitet til vores kunder. Med vores mere end 25 års erfaring inden for
materieludlejning, står vi klar til at hjælpe dig med lige præcis det materiel,
du mangler.
Der er ingen grund til at have specialværktøj, som du kun bruger få gange
om året, liggende og samle støv på hylden. Det er simpelthen en dårlig
forretning. For lige meget hvor sjældent du bruger værktøjet, har du jo
stadig udgifterne til service, kalibrering og lagerbygningen.
Derfor har vi hos Garant Udlejning specialiseret os i at have lige præcis de
specialværktøjer på lager, som særligt installatører i el- og VVS-branchen
har brug for. Men er du også på jagt efter en stubfræser, en minigraver, et
rullestillads eller måske en facadefræser, så har vi det, du har behov for. Og
mere til!
Spar køreturen - Vi sender materiellet til dig!
Vores service inkluderer også levering. Der er ingen grund til at forlade
pladsen, når du lejer hos Garant, og vi bringer gerne varerne ud til dig - I
Storkøbenhavn og Odense endda indenfor en time med værktøjer op til 25
kg. Det giver dig mulighed for at planlægge dine opgaver, og sparer dig for
spildtid og unødvendig kørsel.
Når du er færdig med materiellet, pakker du det i transportkassen
og bestiller en afhentning - så kommer vores fragtpartner og henter
materiellet. Tøv endelig ikke med at ringe til os, hvis du har spørgsmål eller
har brug for hjælp.
Vi er her for dig!
Med venlig hilsen personalet i Garant Udlejning
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Autoriseret værksted

KONTAKT:
Michel Hansen
Værkstedschef
E-mail: michel@garant.dk
Mobil: 25 35 40 02
Martin Hahn
Værkstedskonsulent
E-mail: martin@garant.dk
Mobil: 43 63 03 06

Smiley-ordningen kender de fleste inden for fødevareindustrien,
men vidste du også, at den samme ordning findes inden for kontrol
af godkendte værksteder? Ved kontrollen foretager konsulenter fra
Teknologisk Institut blandt andet en lift- og maskinkontrol for at
kontrollere, at værksteder lever op til de gældende standarder.
Det gør vi selvfølgelig i Garant Udlejning, og vi har således fået en
glad smiley, men ikke nok med det. Da det er fjerde gang i streg, at
vores dygtige værkstedsfolk bliver tildelt den fineste bedømmelse,
så får vi også en guldhjelm som bevis på, at vi har et værksted i
topklasse. Tag således endelig kontakt, også gerne private kunder,
hvis du skal have:
•
•
•
•
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Reparation af værktøj og specielværktøj.
Certificerede årseftersyn af maskiner, lifte og trailere.
Opmåling til brug af lifte på byggepladser.
Vi håndterer alle fabrikanter og modeller.
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Din komplette udlejningspartner
DEN FAGLIGE HÅNDVÆRKERS UDLEJER SIDEN 1993
Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993 og helt fra start har vores fokus været den
faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere
sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.

I vores øvrige sortiment finder du blandt andet:
•
•
•
•
•

Specialværktøj til håndværkere og entreprenører.
Lifte, rullestilladser og stiger til at arbejde i højden.
Minigravere, pladevibratorer, motorbør og tvangsblandere.
Dykpumper, vandstøvsugere og affugtere.
Betonslibere samt borende og skærende værktøj til beton.

Hos Garant Udlejning har du mulighed for at booke din ordre gennem vores
online-udlejningsside. Her kan du selv vælge, om du vil have det leveret, eller
du sender en kollega ud til os i Glostrup og afhenter det.

Skal du have leveret din lejeordre, så klarer vi også det. For eksempel kan vi
levere på helt ned til en time i Storkøbenhavn og Odense, så du kan fortsætte
ude på arbejdspladsen med andre opgaver og dermed minimere spildtiden.

Vi kender det selv. På de mest ubelejlige tidspunkter sker uheldet, og det er
selvfølgelig gerne, når butikkerne har lukket. Bare rolig. Vi har en døgnbemandet
vagttelefon, og vi kan derfor altid hjælpe dig. Ring på 43 63 03 06.
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ENTREPRENØR-GREJ

TELESKOPLÆSSER, DIECI APOLLO 26.6
Denne helt fabriksnye teleskoplæser er nu blevet en del
af vores sortiment. En uundværlig del af byggepladsen,
der med sin alsidighed løser de fleste opgaver.
Specifikationer:
• Højde fra jorden: 270 mm.
• Maksimal længde: 4125 mm.
• Kurveradius hjul: 3555 mm.
• Løftehøjde: 5,68 meter
• Maksimal kapacitet: 2600 kg.
ODICO AUTOMATISK FLISESKÆRER
Cut’n Move er en mobil fliseskærerobot, der er indbygget
i en lukket standard trailer, som kan trækkes af
almindelige person- eller varebiler. Cut’n Move er i stand
til at overtage det slidsomme arbejde med fliseskæring
direkte på byggepladsen via en simpel iPad-app.
Robotskæremaskinen kan skære i de fleste emner. Fliser
af cement, beton, keramik, granit, marmor, mursten, mv.
går som en leg, når diamantskæreskiven arbejder sig
gennem emnet.

BASISMASKINE 9 HK BENZIN U/TILBEHØR
Denne har vendegear i begge retninger der gør, at man
hurtigt kan ændre kørselsretning. BEMÆRK: Fåes med
kost eller fræser.
Specifikationer:
Vægt: 100 kg
Motorart: Honda GX270 Benzin
Ydelse: 9 Hk (6kW)

STUBFRÆSER 26 HK, VERMEER SC292
Verdens mest solgte maskine og med kun 89 cm. i
bredde gør den transport til en leg. Maskinen findes
både som en 3-hjulet og 4-hjulet model. Fordelen ved
4-hjulsmodellen er øget stabilitet samt hydraulisk
styring. Begge modeller er selvfølgelig selvkørende og
udstyret med Vermeers AutoSweep-system.
6
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ENTREPRENØR-GREJ

FLISHUGGER DIESEL TP-160
Mobil flishugger som er solid og stærk og kan klare
mange større have og park opgaver. Den hugger mellem
2 og 15 cm grene. Er de mindre skal de i kompost.
Specifikationer:
• Mål HxLxB: 234x385x142 cm.
• Motorart: Diesel Kubota V1505
• Vægt: 1352 kg
• Kapacitet: tank 38 liter

GRAVEMASKINE, TAKEUCHI TB210R
Denne gravemaskine er en kraftfuld, kompakt
minigraver. Med dens korte halesving er den bygget til
at operere på snævre arbejdsområder. Minigraveren er
perfekt til jordarbejde samt landskabspleje.
Specifikationer:
• Vægt: 1150 kg
• Arbejdsbredde: 750-1020 mm.

JORDBORAGGREGAT TIL GRAVEMASKINE
Auger Torque er bygget efter de mest krævende
standarder ved kun at bruge materialer af høj kvalitet
og de nyeste tilgængelige produktionsteknikker. Fra det
mindste hegnsjob til større stablingsarbejder kan du
være sikker på, at dit Auger Torque Earth Drill leverer
gang på gang.
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NYHED! Robotskæremaskine

NYHED!
FLISESKÆREROBOTTEN CUT’N MOVE
Et helt nyt produkt er landet på hylderne hos Garant Udlejning.
Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en fabriksny
robotskæremaskine, som går under navnet Cut’n Move. Det er
odenseanske Odico, som har opfundet og leveret Cut’n Move,
og de er pionerer og førende i verden inden for robotteknologi til
byggeindustrien.
Der er tale om en mobil fliseskærerobot, der er indbygget i
en lukket standard trailer, og som kan trækkes af almindelige
person- eller varebiler. Cut’n Move er i stand til at overtage det
slidsomme arbejde med fliseskæring direkte på byggepladsen og
via en simpel iPad-app, kan robotten nemt betjenes af enhver.

SJÆLLAND
Fabriksparken 11
2600 Glostrup
Telefon: 43 63 03 06
E-mail: garant@garant.dk
Hverdage 06.00-16.00
FYN & JYLLAND
Klokkestøbervej 3
5230 Odense
Telefon: 88 70 50 00
E-mail: odense@garant.dk
Hverdag 07.00-15.00

Robotskæremaskinen kan skære i de fleste emner. Fliser af
cement, beton, keramik, granit, marmor, mursten, mv. går som
en leg, når diamantskæreskiven arbejder sig gennem emnet.
Udover at være innovativ og nem at arbejde med, så sikrer Cut’n
Move desuden et bedre arbejdsmiljø uden støv og støjgener, så
du kan med fordel skære fliser i bynære områder. I øvrigt - Du er
velkommen til at få en demonstration i vores butik i Glostrup.
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ENTREPRENØR-GREJ
MOTORBØR, SUPERSKUB
Velegnet for alle der arbejder med manuel transport af
tunge materialer, hvor pladsen er trang - såvel indendørs
som udendørs. Maskinen er let at betjene og kræver
minimal vedligeholdelse. Hertil kommer, at den har fuld
hydraulisk transmission med højtip, ergonomisk korrekt
betjening og en læssehøjde på kun 93 cm.

HUSQVARNA PLADEVIBRATOR 82-95 KG BENZIN
LF 75 LAT er en hurtigvirkende, fremadgående
komprimeringsmaskine, der er designet til effektiv
komprimering af asfalt og jord. Ideel til reparationsog vedligeholdelsesarbejde i f.eks. indkørsler og
på parkeringspladser. Den store vandtank har et
overdimensioneret dæksel, der giver mulighed for
færre og hurtige genopfyldninger. Den er let at rengøre,
efterlader ingen mærker på belægningen og kan benytte
det vand, der er til rådighed på stedet.

JORDBORMASKINE, PFLANZFUCHS PF 360
Pflanzfuchs PF 360 er en sækkevognsmodel til
boring af for eksempel stolpehuller, plantehuller og
hegnhuller. Jordboret giver hurtigt ligesidede huller
med ensartet diameter uden at belaste kroppen. Den er
stødabsorberende samt enkel at betjene og med dens
simple rammekonstruktion med næsehjul, skal du ikke
løfte hele maskinens vægt.

SCANMASKIN SC-450 NS + SCANMASKIN SC-500 NS
Denne gulvslibemaskine er en effektiv slibemaskine,
der trods sin kompakte størrelse yder høj slibekraft og
høj effektivitet. Der er tale om en alsidig maskine til
både aggressiv og fin slibning af hovedsagelig beton og
natursten. Samtidig er gulvslibemaskinen også effektiv,
når belægninger bestående af lim, epoxy, maling m.m.
skal fjernes. Velegnet til mindre renoveringsprojekter.
Fåes også i modellen større som Scanmaskin SC-510 NS
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VÆRKTØJ
BAYO.S GEARBOX 1:20
Hvis du skal installere mange skruer eller jorden er særlig
hård, kan du med fordel bruge BAYO.S skruemaskine
Gearbox 1:20. Værktøjet er tilpasset netop BAYO.S
skruefundamenter.
•
•
•
•

Installation af skruer vertikalt og/eller i en vinkel.
Skruedybde: 85 cm.
Udveksling: 1:20.
Maksimalt moment: 2.000 Nm

MILWAUKEE AGV 15-125 XE DEG-SET
Med kraftig vinklingsbeskyttelse og epoxy isolering
for øget levetid. Ekstremt kompakt design med smal
omkreds for optimal brugerkomfort og blød opstart
samt nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen
starter utilsigtet. Overbelastningsbeskyttelse mod
overophedning og sikkerhedskoblingen beskytter
brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”. Skift skiver
uden brug af nøgle.

FACADEFRÆSER
Den kraftige facadefræser kan anvendes til mange
opgaver. F.eks. til at fjerne gammel maling eller
til afgratning, udjævning af betonoverflader samt
affræsning af puds.
•
•
•

Mål HxLxB: 200x500x400 mm.
Vægt: 3,7 kg
Ydelse: 1800-5000 omdr./min.

FUGESKÆREMASKINE FS 20 B/VE BENZIN
LISSMAC FS20 B/VE med en skæredybde på 220 mm.
Den håndsvingede vandring muliggør en ensartet
skærehastighed, hvilket garanterer et lige savsnit og
forlænger derved savklingens levetid. FS 20 fås også
med elektrisk krafttransport, ideel til tung skæring i
beton eller asfalt. Klingeskærmens front kan hæves
til kryds. D en vertikalt placerede motor garanterer
permanent olieforsyning i enhver skæresituation
10
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KAPSAV SKÆREDYBDE 400 MM, HUSQVARNA K650
Cut-n-brake funktion gør det muligt at lave en udskæring
på 400 mm. Den dobbelte skæreklinge skaber en rille,
der er let at brække af. Anvendes f.eks. til udskæring af
væg.
Specifikationer:
• Mål: HxLxB 830x370x270 mm.
• Vægt: 10.1 kg
• Motorart: Benzindrevet 2%
KAPSAV, HUSQVARNA
Robust, pålidelig, let og kraftfuld. Husqvarna K 970
er det ultimative valg, når du har brug for en allround
kapsav, der kan arbejde under de mest vanskelige
forhold, modstå hårdføre vejrforhold og bruge forskellige
typer brændstof. Den er specielt velegnet til vejarbejde,
når den bruges med KV 970-vognen, så du kan
koncentrere dig 100% om skæreopgaven. Den semiautomatiske SmartTension minimerer risikoen for over/
understramning.
KAP-/GERINGSSAV, DEWALT 712-QS
Nyt system til justering af geringsvinkler yder præcis
og holdbar indstilling af geringsvinkler mellem 0 og
60° højre og 0 og 50° til venstre. De nyudviklede
stop tillader justering af skæredybde til fals og rabbet
anvendelsesområde. Det store dobbelte sideanslag
giver maksimal støtte til skæring i store materialer i
hvilken som helst vinkel. Horisontale skinner giver ekstra
kapacitet til store materialer.
BOLTPISTOL M/ENKELTSKUD, HILTI DX 460
Fuldautomatisk boltepistol til ekstremt hurtigt
og bekvemt montagearbejde. Du kan foretage
seriemontager på stål og beton hurtigt og bekvemt. DX
460 finder du årtiers erfaring og kunde-behov forenet
i ét stykke værktøj. Resultatet er en fuldautomatisk
boltepistol med sømmagasin, og den kombinerer et højt
niveau af brugervenlighed med ekstrem pålidelighed.
KERNEBOREMASKINE, HUSQVARNA DM330
Det er det kraftigste system i Husqvarnas sortiment
af kerneboremaskiner. Et ideelt system til medium
kerneboring i vægge, gulve og lofter op til 250 mm. i
diameter. Stativet er let at vippe, og bagstøtten har et
stift låsesystem, så vinkelboring kan udføres sikkert
og stabilt. Velegnet til boring af ventilations- og VVSkanaler, spildevandsrør samt til afspærringer og vejskilte.
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VÆRKTØJ
BOREHAMMER
Denne borehammer er Boschs stærkeste værktøj i
kategorien med SDS-max borehamre med ledning og
Vibration Control. Den har en motor i topkvalitet, der
giver den ultimative ydelse ved SDS max arbejdsopgaver.
Borehammerens kraftige motor muliggør en slagenergi
på imponerende 19 J, hvilket er perfekt til hårdt
mejselarbejde. Den er også designet med henblik
på en lang standtid ved hjælp af ekstremt robuste
metalkomponenter. Dette værktøj er beregnet til at bore
huller på op til 52 mm i diameter samt udføre hårdt
mejselarbejde i beton og sten
NEDBRYDNINGSHAMMER, MILWAUKEE K2500 H (27 KG)
Maskinen er en ekstremt hårdtslående 64 J i slagenergi
til de absolut tungeste opgaver. Anti-vibration
gennem svævende slagmekanisme giver brugeren
mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride
de tilladte grænser. Et tredje håndtag giver maksimal
kontrol, når du løfter nedbrydningshammeren mellem
opgaverne. Med 1300 slag/min giver hammeren
maksimal produktivitet til enhver opgave. Den kulfri
motor giver mulighed for maksimal driftstid mellem
serviceintervaller.

LASERUDSTYR
ROTORLASER SPECTRA LL100N M + HR320 KOMPLET
Komplet fuldautomatisk rotationslaser inkl. modtager
(HR320), trefodsstativ og stadie i guncase-kuffert
Fuldautomatisk, selvnivellerende i vandret plan. Manuelt
envejsfald med fjernbetjening RC601 (tilkøbes), og med
aftagelig top så man kan undgå døde vinkler og med en
rækkevidde med modtager på 350 m. Nem enknapsbetjening til hurtig opstart. Leveres med HR320
modtager, batterier, kuffert, treben og stadie.
ROTATIONSLASER LASERLINER CUBUS 110S
•
•
•
•
•
12

Fuldautomatisk rotationslaser
Selvnivellerende både horisontalt og vertikalt
Motorophæng
Selvnivelleringsområde på 5° og nøjagtighed 1.5
mm./10 meter
Laseren kan arbejde med prik, scanning og rotation i
flere hastigheder
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LASERUDSTYR

KRYDSLASER SMARTVISION
En laser med selvnivellering er vigtig, da du sparer tid og
ikke selv skal til at indstille den, hver gang du opstiller
laseren. Laseren har et ekstra skarpt, grønt laserkryds
foran i DLD-udførelsen, hvilket giver en høj linjekvalitet.
Kommer du uden for nivelleringsområdet, indikeres det
via optiske signaler. Den har en ekstra faldfunktion til
indjustering af skrå flader.

MURBUKKE
I GARANT UDLEJNING HAR VI ET BREDT SORTIMENT AF MURBUKKE. RING
OG HØR NÆRMERE, SÅ HJÆLPER VORES KONSULENTER DIG MED AT FINDE
DEN RIGTIGE LØSNING.
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Specialister siden 1993

Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993. Helt fra start har vores fokus været den
faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere
sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.
SPECIALVÆRKTØJ NÅR DU SKAL BRUGE DET
Garant Udlejning har specialiseret sig i dyrt specialgrej, som bruges i kortere perioder. Derfor har vi
gjort det til vores mission at kunne levere værktøjet, hvor du står, når du skal bruge det. Det betyder,
at du i kan Storkøbenhavn få leveret alt specialværktøj på en time. Vores personale består af dygtige
håndværkere – derfor er de altid klar til at vejlede dig om det rigtige valg af maskiner og værktøjer, så du
får løst din opgave hurtigt og effektivt.
EN DEL AF NETHIRE – DANMARKS STØRSTE UDLEJNINGSNETVÆRK
Garant Udlejning er en del af Nethire-netværket, et fællesskab med mere end 100 udlejningsforretninger
i hele Danmark. Derfor kan vi sikre levering af varer i hele landet gennem vores partnernetværk
– og sende dig fakturaen fra Garant. Nethire tilbyder desuden et materielstyringssystem, som er
skræddersyet til virksomheder i byggeriet. Har du Nethire materielstyring, så kan du booke Garants grej
med levering direkte i dit system og få overført udgifter og forbrug direkte på dine byggesager.
Du er altid velkommen til at ringe eller komme forbi vores forretninger i Glostrup og Odense. Men
hvis det skal gå stærkt, kan du leje online og booke direkte, hvor du står på få minutter, så snart du er
oprettet som kunde i vores system. Det betyder, at du ikke skal spilde tiden på at booke grej, men kan
bruge den, hvor den gør en forskel: Hos kunden.
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LIFTE
LIFTE
Vi har alle de lifte, du skal bruge:
•
•
•
•
•
•

5,8 meter
7,8 meter
8,0 meter
10,0 meter
12,0 meter
14,0 meter

NIFTY BOMLIFTE EL/DIESEL
Den smalle bredde på 1,5 m. gør det muligt at komme
ind mange steder. Samtidigt gør den kompakte størrelse
denne lift ideel, hvor gulvpladsen er begrænset.
Dækkene er sværtefri, hvilket gør den ideel til industriel
vedligeholdelse både indendørs og udendørs. Den
fantastiske evne til at rotere gør det let og kontrollere
den perfekte placering let og enkelt.
•
•

Bomlift 17,2 m. med knæk. el/Diesel
Bomlift 21 m. med knæk. el/Diesel

TRAILERLIFTE/TRAILER
OMME TRAILERLIFTE
Vi har flere forskellige slags trailerlifte, som kan
imødekomme dine behov. Blandt andet fører vi:
•
•
•

OMME MINI 12 EBJ 12,0 meter (230V)
OMME MINI 15 EBJX 15,0 meter (230V+)
OMME 1830 EXB 18,3 meter med knæk

BOOGIETRAILER 750 KG U/BREMSER
Kraftig og slidstærk højtbygget bremset to-akslet
erhvervstrailer med mange smarte detaljer.
Specifikationer:
Mål HxLxB: 35x258x143 cm
Vægt: 265 Kg
Vægt fyldt: 750 Kg
Kapacitet: Lastevne 485 Kg
Ydelse: Totalvægt 750 Kg
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PLADEVOGN M/10 STK HÅRDE PLASTPLADER
TRANSPORTVOGN RAVENDO + 10 KØREPLADER
•
•
•
•
•
•

Vægt pladevogn: 89 kilo
Størrelse på pladevogn: 2.000 mm x 1.000 mm x
470 mm.
Lastkapacitet: 1.200 kilo
Pladestørrelse: 1,0 m. x 2,0 m.
26 kilo pr. plade
Vægt for 10 køreplader 336 kilo

EL-SÆKKEVOGN
EL PALLEKÆRRE RAVENDO EPT 80 TIP
Eldrevet produkt til flytning af stenhoveder. Pallekærren
er udstyret med en kraftig eldrevet akselmotor på 400W,
Litium-Ion batteri og justerbare gafler. Pallekærren med
motor sikrer en sikker og let transport i terræn, på rampe
og på stillads med stenhoveder. Ergonomiske håndgreb
sikrer optimal bevægelsesfrihed. Trinløs acceleration
både frem og tilbage. Motorbremse på 4 Nm.
Husk evt. børkasse til pallekærre.

EL TRAPPESÆKKEVOGN ECT 150
Specialudviklet trappesækkevogn på el, der nemt klarer
tunge løft af hårde hvidevarer, byggematerialer, pakker,
maskiner, værktøj mm. Lastkapacitet på op til 150 kg.
Hastighed ubelastet: 36/26/19 trin/minut.

EL-SÆKKEVOGN TIL TRAPPER
Den stærkeste elektriske trappesækkevogn inden for
Fold-L modellen med en bæreevne på i alt 170 kg.
Vognen er perfekt til alle situationer og udover at køre
op ad normale trapper, er den også brugbar til vindel- og
spindeltrapper. Vognen er installeret med en intelligent
automatisk bremser. Dette aktiveres, når du trykker på
styringsknappen, og du ser at den lille grønne lampe
blinker. Fold-L 170 kg model har en tophastighed op ad
trapperne på i alt 29 trin/min, så du sikrer dig en hurtig
tur op ad trappen.
16
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EL-TRANSPORTVOGN
EL TRANSPORTVOGN RAVENDO TW 1500
Med El Transportvogn TW 1500 får du en effektiv
motoriseret transportvogn til sikker transport af tungt
gods. Transportvognen er udviklet med fokus på høj
funktionalitet og et ergonomisk arbejdsmiljø.
•
•
•
•
•

L x B x H total (mm.) 1500 x 700 x 470
Hjul luftgummi 4.00 x 8.
Nav: 20/25 x 85 mm. stålfælg med kuglelejer
Egenvægt: 146 kg.
Lastkap./Volume: 1000 kg/ltr.

FLEXMOVER - MARK 1
Flexmover Mark I er næste generation mekaniske
transportvogn til håndtering af tunge gipsplader og
andet byggemateriel. Både hvad angår kvalitet og pris.
Vognen er CE-mærket til mekanisk skub og træk.

AFFUGTERE
AFFUGTER INKL. PUMPE OG VARME
Let, mobil affugter med god vægtfordeling. Med
pumpe og slange til selvtømning. Max. 5 meter højde
og indbygget varme via afbryder som sidder bag ved
spanden. Opbygget i varmegalvaniseret pulverlakeret
pladejernskabinet. Forberedt for montage af to Ø100
mm. fleksible slanger (max. længde 5 meter - tilbehør)
og Ø250 mm. Hjulsikret og nem transport op ad trapper.
AFFUGTER M/VARME, DANTHERMA CD35S (23O V)
Ideel til løsning af opgaver inden for byggebranchen,
i kældre, i lagerrum og ved skadeservice som følge
af oversvømmelse eller andre vandskader. Den har
timetæller og fungerer fuldautomatisk med elektronisk
styring, der via et display viser drifttilstanden.
Fuldautomatisk afrimningsfunktion og udstyret
med vandbeholder med automatisk vandstop samt
afløbsstuds. Udstyret med 1 kW varmelegeme samt
trykstabil ventilator, der muliggør montage af 2 x Ø100
mm. slanger a max. 5 meter længde.
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VARMEKANONER

VARMEKANON 110 KW DIESEL, COMECO THERMOX TB 110
En god effektiv diesel-varmeovn, som nemt og effektivt
varmer 6500 m3 op og bruger maks. 7,5 liter diesel pr.
time. Er på hjul og derfor nem at flytte rundt. Udover
denne type tilbyder vi også diesel-drevne varmekanoner
med følgende kilowatt: 23 kW, 30 kW, 40 kW, 43 kW og
50 kW.

VARMEKANON INFRARØD PETROLEUM/DIESEL, 230 V XL9
Master infrarødovn og perfekt til indendørs opvarmning,
optøning og tørring. Ren og lugtfri forbrænding
samt støjsvag. Varmeapparatet har en meget enkel
betjening og kræver næsten ingen vedligeholdelse. Med
stålramme, hejsebeslag og hjul, hvilket gør den handy og
let at flytte. Termostatstyring er mulig. Denne maskine
er særdeles lydsvag og derfor velegnet til festtelte m.m.
Bruger kun fem liter brændstof i timen.

OPBEVARING

TIPCONTAINER 300L M/HJUL
Kvalitets tipcontainer til affaldssortering som er ideel
til f.eks. papir, plastik, glas, metal, grus, cement, træ
og almindeligt affald. Containeren er fremstillet i 2
mm. stålplade og er pulverlakeret i Blå RAL 5019.
Tipcontaineren er med gaffelommer og kan køres med
en palleløftevogn og gaffeltruck. Automatisk tømning via
fjederbelastet trykplade på fronten tiltes for automatisk
returgang og låsning efter tømning. Kan også betjenes
manuelt.

MATERIALECONTAINER
God til ca. 6 m. varer. Leveres med låsbom, 1 stk. cisa lås
samt 2 stk. system nøgler.
•
18

Indvendige mål: L x B x H: 635 x 235 x 239 cm.
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STILLADS

RULLESTILLADS
Vi tilbyder alle former for mobil og lette stilladser!
Kan også leveres til din byggeplads.
NYHED - Gennemgangsstillads.
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GLOSTRUP

ÅBENT ALLE
HVERDAGE
06.00 - 16.00
SJÆLLAND
Fabriksparken 11
2600 Glostrup
Telefon: 43 63 03 06
E-mail: garant@garant.dk
Hverdage 06.00-16.00

ODENSE

ÅBENT ALLE
HVERDAGE
07.00 - 15.00
FYN & JYLLAND
Klokkestøbervej 3
5230 Odense
Telefon: 88 70 50 00
E-mail: odense@garant.dk
Hverdag 07.00-15.00

