
PRODUKTKATALOG 2022
VVS & KLOAK

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

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:

• 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.

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
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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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PRESMASKINER

PRESMASKINE RIDGID RP 340-B

Batteridrevet presværktøj med kraftigt batteri og 
drejbart hoved, der giver den nødvendige plads til 
at manøvre og arbejde på trange steder. Optimalt 
ergonomisk design. Ekstremt langt serviceinterval. 
Påmindelse ved 40.000 og nedlukning ved 42.000 
prescyklusser. Kompatibel med hele standardserien af 
preskæber fra Ridgid og andre producenter.

PRESMASKINE  REMS MINI PRESS ACC

Universal, lille og handy elektrisk værktøj med 
automatisk circuit-kontrol for presning. Rørpresning 
Ø10–40 mm., 3/8”-1 1/4”. REMS presbakker Mini. REMS 
Mini-Press ACC – universal op til Ø40 mm./ 1 1/4”. 

PRESMASKINE RIDGID RP 350-B

RIDGID RP 350 har en børsteløs motor, der kan klare 
over 100.000 pressecyklusser og som ikke kræver 
regelmæssig vedligeholdelse. Få adgang til steder, 
der er svære at nå med 360° drejemulighed. Med den 
mest avancerede LED-grænseflade er RP 350 blevet 
opgraderet fra top til bund. Brug enten RP 350 med 18 V 
RIDGID li-ion-batterier, kablet strømadapter (5 m kabel) 
eller med 18 V Makita-batterier i LXT-serien.

PRESMASKINE  RIDGID MINI RP 219

Kompakt presmaskine med press-check og en unik 
integreret tryksensor, der dækker det vigtigste aspekt af 
et presseværktøj: tilstrækkelig trykopbygning og 100% 
pålidelig presning. Press-check overvåger og bekræfter 
hver enkelt trykcyklus og giver en visuel samt hørbar 
advarsel i tilfælde af fejl.
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PRESMASKINER

PRESMASKINE GEBERIT ACO 203 XL

Der medfølger en mellemtang til 50, 63 og 75 mm. 
Maskinen er på batteri og der medfølger desuden 2 stk. 
batterier. Den er brugervenlig og til alle rørdimensioner  

• LED-belysning af presse-stedet
• Motor uden kul 
• Geberit kompatibilitet [2] 
• Geberit kompatibilitet [2XL] 
• Hydraulisk
• Nem vedligeholdelse pga. den børsteløse motor
• Op til M 108

PRESMASKINE  REMS AKKU-PRESS ACC

Universel op til Ø76 (108) mm. og med automatisk 
tilbageløb og serviceelektronik. Sikkert presresultat på få 
sekunder. Den automatiske låsning af prestangen sikrer, 
at presset bliver korrekt udført. 

PRESMASKINE REMS POWER PRESS XL

Elektrohydraulisk radialpresse med automatisk 
tilbageløb til fremstilling af pres-samlinger Ø10–108 
(110) mm. Til drift af REMS prestænger/presringe/XL-
presringe og egnede prestænger/presringe af andre 
fabrikater. Prestangsfastholdelse med automatisk 
indrastning. Inkl. mellemtang Z6 XL.

PRESMASKINE  NOVOPRESS ECO 301 & 
MELLEMTÆNGER

Den komplette presseproces drives og overvåges 
af en mikroprocessor og sikrer konstant optimal 
presningsevne. To medfølgende tænger:

• Uni Tang
• Tang op til 108 mm
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PRESBAKKER/TÆNGER

RØRSKÆRER/RØRSKÆRPER

RØRSKÆRERMASKINE REMS DUECENTO

DueCento er egnet universelt til mange typer rør som 
f.eks. rør fra Pressfitting-systemerne af rustfrit stål, 
C-stål og kobber samt til stålrør, støbte rør (SML), 
plastrør og flerlagede plastrør med metallisk indlæg. 
DueCento har et vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet 
universalmotor med 1.200 W, rørruller af hærdet 
præcisionsstålrør og en sikkerhedsfodpedal. 

RØRSKÆRERMASKINE EXACT PIPECUT 220E

Rørskærer 15-220 mm. til skæring af stål, kobber, 
plast, aluminium, rustfristål samt støbejernsrør. 
Maksimal godstykkelse i stål 8 mm. og plast 14 mm. 
Kraftfuld, letvægt og handy. Kan anvendes til både 
metal og plastrør. Maskinen har variabel hastighed 
og konstant moment, hvilket giver den et utal af 
anvendelsesmuligheder.

PRESRØRSKÆRER TIL RUSTFRIT STÅL RIDGID 122

Kapacitet: 12 mm. – 62 mm. (DN10-DN50) op til 1,5 
mm. vægtykkelse. Motoren er på 360 W. induktion, og 
maskinen har en rullehastighed 450 omdr./min. med 
en stærk støbejerns-konstruktion. Skærehåndtagene 
kan indstilles til at passe på forskellige rørstørrelser. 
Fjederbelastede lederuller sikrer lige overskæring. NB! 
Fræser til indvendig fræsning kan leveres som tilbehør.

VI HAR PRESTÆNGER/SLYNGER I FØLGENDE TYPER:

Vi har Danmarks bredeste udvalg af prestænger og 
slynger i forskellige størrelser.

M (HP) M

HE VRX RNG BMP

V U THUP

https://shopgarant.nethire.dk/Group.aspx?ItemGroup=265&Title=Presmaskiner%20El-kabel
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RØRSKÆRER/RØRSKÆRPER

RØRSKÆRPER EXACT 360E PIPEBEVEL 

Professionel El-røraffaser til on-site opgaver med 
stor nøjagtighed og arbejdsområde på 110-360 mm. 
Med Exact 360E Bevel er det hurtigt, meget nemt og 
særdeles sikkert at skærpe rør i forskellige materialer. 
Brugerfladen ligner de andre Exact pipe cutters, som gør 
det let at tilpasse røret til svejsningen i det rette vinkel 
efter opskæring. Leveres med to rørruller men uden 
platter og skærehoved.

RØRSKÆRER +GF+ ORBITALUM GF4 MWM

+GF+ rørsave er den sikre løsning for gratfri overskæring 
og affasning af rør. Savene bruger en orbital 
skæringsteknik som sikrer et vinkelret gratfrit snit og 
affasning uden deformering. Udover de almindelige typer 
jern, stål, rustfri stål, aluminium kan +GF+ savene også 
skære i svære legeringer som Hastelloy, Inconel, Duplex, 
højlegeret stål samt titanium.

RØRSKÆRERMASKINE REMS CENTO BASIS

Cento Basis skærer rustfrie-, kobber- og C-stål rør til 
presfitting-systemerne Ø8 – 108 mm. Stålrør EN10255 
(DIN 2440) DN 10 – 100 Ø ¼ – 4”, Ø 14 – 115 mm. 
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 
100. Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s = 10 mm. Ø10 – 
110 mm.

RØRAFGRATE, REMS REG 28

Indvendig rørafgrater REMS REG 28 – 108 E til rør Ø28 
– 108 mm., Ø¾ – 4” og elektrisk drift med rørskære-
maskine REMS Cento som tilbehør. Ud- og indvendig 
med REMS skærehjul Cu-INOX 845050 eller Cu 845053 
rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø10 – 54 mm, Ø½ 
– 2” til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS.

RØRSKÆRER

Kombineret plastrørskærer og falseværktøj. Det hele 
foregår i en arbejdsgang. Først laves et retvinklet snit 
på 90 grader og derefter en fase med 15 grader. Bliver 
leveret med indsatser til Ø110 og Ø125 mm.



Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363  0306 • Mail: Garant@garant.dkGarant Udlejning Odense • Klokkestøbervej 3 • 5230 Odense • Tlf.: 8870 5000 • Mail: Odense@garant.dk10

Garant Udlejning • Produktkatalog 2022 • VVS & KLOAK

RØRUDVIDER

RØRBUKKER

RØRUDVIDER 76 MM OG 87 MM. TIL ZINK/KOBBER.

ELEKTRISK RØRBUKKER REMS CURVO

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, 
op til 180° for til byggeplads og værksted. Rør bukkes 
uden folder og kan bruges overalt uden skruestik. 
Universel til mange typer rør og er straks klar til 
brug uden indstillingsarbejde. Hurtig og langsom 
gang for målnøjagtig bukning. Hurtigt at udskifte 
bukkesegmenter og glidestykker.

RØRBUKKER ALU-PEX/STÅL  3/8”– 2” U/SEGMENTER

Supernem bukning op til Ø 2”, 75 mm. Ideel til stålrør 
EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til 
pressfitting-systemer. Kun én bukkeenhed til hele 
arbejdsområdet. Til klejnsmedearbejder inden 
for sanitær- og varmeteknik samt maskin- og 
anlægsbyggeri. Robust og kompakt med lukket 
vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Til målnøjagtig 
bukning af rør op til 90° Stålrør EN 10255 (DIN 2440) Ø 
3/8” – 2” Plastrør med metallisk indlæg Ø 32 – 75 mm. 

Husk tilvalg af bukkesegmenter!

• Bukkesegment St 3/8, R 50 Bukkesegment St 1/2, R 
65 Bukkesegment St 3/4, R 85 Bukkesegment St 1, 
R 100 Bukkesegment St 1 1/4, R 150 Bukkesegment 
St 1 1/2, R 170 Bukkesegment St 2, R 220 

• Bukkesegment V 40, R 140 Bukkesegment V 50, R 
175 Bukkesegment V 63, R 220 Bukkesegment V 32, 
R 112 Bukkesegm.+2 glidest.Ø 75 R260.
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EKSPANSIONSVÆRKTØJ

AFLØBSMUFFESVEJSER REMS EMSG 160

Kraftfuld og handy enhed til svejsning af plastikrør 
ved hjælp af elektrosvejsemuffer i PE. Kan anvendes 
til plastrør/muffer med diameter mellem 40-160 
mm. og i temperaturer mellem 0-40 graders varme i 
omgivelserne. PE Muffer Ø40–160 mm. fra Geberit, 
Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo og til Vulcathene-
Euro er blandt dem, der kan anvendes.

MILWAUKEE C12 PXP-I06202C

Det automatisk roterende hoved kan bruges fra 12 mm. 
til 32 mm. (6 bar) og til 25 mm. (10 bar), hvilket gør, at 
man kan betjene maskinen med én hånd. REDLINK™ 
elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og 
værktøj for den bedste holdbarhed i sin klasse.

EKSPANSIONSVÆRKTØJ MILWAUKEE M18

Automatisk roterende hoved – 12 mm. til 40 mm. 
(6 bar) og til 32 mm. (10 bar) hoveder for præcis 
énhåndsbetjent ekspansion. REDLINK™ elektronisk 
overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for 
den bedste holdbarhed i sin klasse. Hurtig knastaksel 
mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen 
ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX.

SVEJSEAPPARATUR

EL-MUFFESVEJSER TIL TRYKRØR GF+ MSA 2.1

Elektrosvejsemaskinen kombinerer lav vægt og høj 
effektivitet pga. den unikke inverter teknologi og tilbyder 
også svejsedokumentation i PDF-format. Maskinen er 
utrolig hurtig og enkel at anvende i tre enkle trin: tilslut, 
scan og start svejsning. Maskinen er robust, sikker og 
ergonomisk. Fittings dimension: d20 - 1200 mm.

EL-MUFFESVEJSER TIL TRYKRØR HÜRNER HST 300 

El-muffesvejser til svejsning af elektro-fittings 
fremstillet af PE, PP, og PVDF. 8 V - 48 V, herunder 
størrelser større end 710 mm. HST 300 junior+ el-
muffesvejser med stregkodelæser og mulighed 
for manuel indtastning. Fire linjers display med 20 
karakterer.
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SVEJSESPEJL

AFGRATER

SVEJSESPEJL

• Til sammensvejsning af plastrør op til 160 mm.

AFGRATER FOR PLASTRØR PT1E

Værktøj til afgratning af røroverfladen. Der medfølger 
følgende dorne:

• 32 x 3,0 PE
• 40 x 3,7 PE
• 50 x 4,6 PE
• 63 x 3,8 PE
• 63 x 5,8 PE

MATRICESVEJSER

Matricesvejser til samling af PE-rør med Altech Geo 
samlebrønd eller svejsemuffer. Svejseværktøjet skal 
opvarmes til min. 260 grader celsius for at opnå den 
optimale smeltetemperatur.

FRYSEAPPARAT ROTHENBERGER

Elektrisk rørfrysning så du undgår at slukke for vandet i 
hele bygningen.

• Stål, kobber, plastik, kompatible rør  Ø1/4–1 1/4”.
• Tilbehør: Indfrysningsindsatser til 1 1/2-2”, Ø54-60 

mm.

RØRFRYSNINGSAPPARAT

AFLØBSMUFFESVEJSER  GEBERIT ESG LIGHT

Med Geberit elektrosvejseapparatet ESG light kan alle 
Geberit elektrosvejsemuffer Ø40–160 mm. og Geberit 
svejsebånd til fast punkt Ø50–315 mm. svejses ved en 
netspænding på 220–240 volt. Geberit elektrosvejse-
apparatet ESG light er ikke beregnet til drift med 
generator. Udstyret med en overspændingsbeskyttelse.
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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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BINDEMASKINE TJEP ULTRA GRIP 40

Bindemaskine øger din effektivitet markant i forhold til 
manuelle bindinger, der er en både fysisk belastende, 
monoton og tidskrævende opgave. 

• Stik til elektronisk forlængerarm
• Hurtigere og strammere bindinger
• Lukkede gearkasser for ekstra power
• 18V børsteløse motorer

BINDEMASKINE

FLAMINGOSKÆRER

FLAMINGOSKÆREBORD ISOCUT TABLE

Et skærebord, der hurtigt og præcist skærer 
flamingoplader i op til 600 mm. tykkelse. Skæringen sker 
ved at en tråd på få sekunder varmes op til 600 grader 
celsius og smelter sig gennem flamingopladen, mens du 
skubber den.

FLAMINGOSKÆRER ISOCUT 400

Skærer fuger og kanaler i gulvisolering – alle størrelser 
og former - med en opvarmningstid på otte sekunder. 
Skærer flamingoplader på op til 250 mm. tykkelse uden 
skærestøv og ingen statisk elektricitet. Skærer op til 
1200 mm. flamingoplade på ca. 20 sekunder. Trinløs 
indstilling af arbejdstemperatur og hurtig udskiftning af 
skæreværktøj. Arbejdstemperatur på max. 500°C. Kan 
monteres med forlængerarm og adapter til fuge- og 
kanalskæring.

PEXVOGN

Pexvogn til gulvvarmeslange. 

• Op til Ø20 mm.
• Rullelængde 480-1000 m.

PEXAFVIKLER

Til udlægning af alle Uponor pipes op til dimension 
25 mm. Passer til alle ruller med 300 mm og 600 mm 
indvendig diameter.
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GEVINDSKÆREKLUP RIDGID 690-I (1/2”-2”)

RIDGID-låsesystemet til gevindskærehoveder er et 
system, som frigør 1 1/2” og 2” gevindskærer-hoveder 
og gevindskærehoved-adaptere med et enkelt vrid. 
Håndholdt, let og transportabel til blikkenslagere, 
der udfører vedligeholdelse, reparationer og service. 
Børsteafdækning, som skrues fast, forbedrer 
brugervenligheden. Slidstærke trykstøbte gearhuse og 
glasfiberforstærket plastsamling til at modstå krævende 
forhold på arbejdsstedet.

GEVINDSKÆREMASKINE RIDGID 535 (1/8”-2”)

Modellen er den mest driftssikre gevindskæremaskine 
på markedet med ekstra funktioner, der gør 
gevindskæringen mere effektiv. En stor spånbakke og 
oliebeholder gør 535 ideal til længerevarende, uafbrudt 
gevindskæring. 535 er bygget til at sikre maksimal 
driftstid med de opgraderinger, der betyder mest i den 
professionelle rørindustri. 

GEVINDSKÆRERKLUP REMS AMIGO (230 V)

En elektrisk håndholdt gevindskæreklup med 
udskiftelige skærehoveder. Kan bruges overalt uden 
skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads. 

• Rørgevind: 1/8-2’’ 16-50 mm. 
• Boltegevind: 6-30 mm., 1/4-1’’. 
• Rørgevind med REMS 4 automatisk-skærehoved 

21/24. 

GEVINDSKÆRERKLUP RIDGID 600-I (1/2”-5/4”)

Håndholdt, let og nemt at håndtere i forbindelse med 
service og reparation, og det formstøbte håndtag og 
konturgreb giver optimal kontrol. Børsteafdækning, 
som skrues fast, giver en kortere servicetid. Slidstærke 
trykstøbte gearhuse og glasfiberforstærket plastsamling 
til at modstå krævende forhold på arbejdsstedet. 
Dobbelt ”V”-kæbestøttearm forhindrer glidning.

GEVINDSKÆRER
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NOTSIKKEMASKINE RIDGID 918 (2”-8”)

Udfører notsikning på 2” til 8” rør med rørvægstykkelse 
40 og 2” til 12” rør med rørvægstykkelse 10 gange 
hurtigere end nogen anden notsikkemaskine i sin 
klasse. Den drives af en 1/2 hk universalmotor samt en 
kraftig transmission og leverer ubesværet ensartede 
noter af høj kvalitet. Leveres som standard med en 
robust hjulstøtte, så den er nem at transportere uden 
at gå på kompromis med stabiliteten. Den anvender en 
specialbygget to-trins hydraulikpumpe, der minimerer 
rørudvidelse, brugertræthed og læk af hydraulikvæske.

NOTSIKKEMASKINE MANUEL RIDGID 915 (2”-6”)

Notsikkemaskine er en manuel notsikkemaskine til brug i 
marken. 915 kræver kun 3 1/2” frigang for at køre rundt 
om et rør og minimum 2 3/4” blotlagt rør til notsikning. 
Med et passende rullesæt kan 915 foretage notsikning 
på rør fra 1 1/4” til 12” - den største spændvidde 
i klassen! 915s indstøbte håndtag muliggør nem 
transport eller fastgørelse af maskinen med kæde for at 
forhindre tyveri. 915 er et must for serviceteams.

RØRBEARBEJDNING

GEVINDSKÆREMASKINE RIDGID 1224 (1/4”-4”)

En speciel motor, som startes/køres med kapacitator 
gør, at 1224 kan skære gevind i et komplet udvalg 
af materialer, hvor der kan forventes spændingstab. 
1/4”-2” universelt gevindskærehoved; 2 1/2”-4” konisk 
gevindskærehoved tillader skæring af koniske eller lige 
NPT/NPSM eller BSPT/BSPP-gevind. NB! Bruger meget 
strøm og skal minimum have 25 Amp sikring.

GEVINDSKÆREMASKINE RIDGID COMPACT 300 (1/8”- 2”)

Let håndterlig maskine for op til 2” med lav vægt. Robust 
og velegnet til professionelt arbejde. 

• Kraftig maskine med gennemtestet ydeevne
• Let, transportabelt design
• Hurtig transport og opstilling
• Lukket oliesystem med justerbar flowstyring
• Alsidighed i forhold til gevindskæring og notsikning
• Støjsvag drift

GEVINDSKÆRER



Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363  0306 • Mail: Garant@garant.dkGarant Udlejning Odense • Klokkestøbervej 3 • 5230 Odense • Tlf.: 8870 5000 • Mail: Odense@garant.dk 17

WWW.GARANT.DK

FALDSIKRING/SIKKERHEDSUDSTYR

FALDBLOK/FALDSIKRING 20 M. INKL. SELE 

Et fundamentalt element i det personlige udstyr, 
der beskytter og støtter mod fald fra højder fra Carl 
Stahl. Faldblokke bruges til arbejde, som kræver 
større bevægelsesfrihed. Her kan det automatiske 
bremsesystem standse et evt. fald øjeblikkeligt.

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. 
Rækkevidden med modtager er på 350 m. Nem 
enknaps-betjening til hurtig opstart. Leveres med HR320 
modtager, batterier, kuffert, treben og stadie.

ROTATIONSLASER LASERLINER CUBUS 110S

• 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

REDNINGSHEJS + MULTIGAS DETEKTOR MICROCLIP X3

Faldsikring med Wirespil og H-sele 25 m. Faldsikringen 
kan kun anvendes til brøndarbejde. OBS. Der er ikke 
et styr på dette spil, derfor skal manden der står over 
brønden holde øje med wire ikke køre skævt. Op- og 
nedfiringsfunktionen bør udelukkende benyttes til 
redningsformål, og må ikke anvendes til hejsning/
sænkning af gods.

NB! Hvis hejset bliver brugt til gods, vil plomberingen 
blive brudt, og skal derefter på værksted for kundens 
regning.

ROTORLASER/NIVELLERINGSAPPARAT
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KLOAK-TV

KLOAKRENSER

KLOAKRENSEMASKINE  MILWAUKEE M12 AKKU

BDC8-202C er den letteste professionelle afløbsrenser 
på markedet. Alsidig maskine med fordelene fra både 
håndholdte og stationære afløbsrensere. Den mest 
brugervenlige og mobile model på markedet uafhængig 
af ledning. Værktøjet inkluderer en solid 8 meter spiral til 
svære blokeringer i rør op til 60 mm. Robust tromleskjold 
beskytter bruger og materialer under brug.

KLOAKRENSEMASKINE RIDGID K50
 
Kloakrensemaskine som er kompakt med lav vægt 
til daglig brug og med hurtigvirkende kobling for let 
betjening. Maskinen renser nemt og effektivt afløb fra 
110 mm. (4”) op til 30 meter. Kloakrenseren leveres med 
10 mm. x 10,7 meter C5-spiral i beholder og 6 stk. 16 
mm. x 2,3 meter C8-spiraler i bærebøjle.

KLOAKRENSEMASKINE AF AFLØB OP TIL 75 MM RIDGID

Fremragende til rensning af små ledninger. Åbner 
tilstoppede ledninger fra toiletter/håndvaske 
og afløb fra urinaler eller badekar/brusere. Den 
avancerede tovejs AUTOFEED®-betjening holder 
hænder og arbejdsområder rene – fører spiralen 
frem og trækker den tilbage med et enkelt tryk på 
et håndtag. Let, brugervenlig og ingen opstilling. 
Strømforsyningsenheden med variabel hastighed drejer 
spiralen med 0-600 o/min.

RIDGID DIGITAL CS12X + SEESNAKE TRUSENSE

Stream eller optag inspektioner til en iOS- eller Android-
telefon eller -tablet med den gratis HQx Live companion-
app. Gem billeder og videoer direkte på et USB-stik. 
Dobbelt batterieffekt - Der kan installeres to batterier, 
så du får maksimal funktionstid på arbejdsstedet. Stor 
skærm på 12,1” og med en opløsning på 1024x768 pixel 
er denne opgraderede skærm med stor kontrast tydelig 
og klar og dermed nem at læse selv i dagslys. Fåes i 30 
meter og 61 meter. 
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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. 

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.

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

BOOK EN DEMO! 

Næste gang du er på besøg i 
vores forretninger, så viser vi 
gerne, hvor nemt det er. Hiv 
fat i vores personale for en 

demo.

NYHED! Robotskæremaskine
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RILLESKÆRER/RILLEFRÆSER

RILLESKÆRER AIER BDN 464-4  (4 KLINGER - 60 MM.)

Diamantrilleskærer til VVS-opgaver, der kræver den 
helt store dybde. Denne forstærkede udgave gør det 
muligt at arbejde med fire diamantskiver. Maskinen er 
særligt velegnet ved indlægning af rør i væggen, men 
kan også med fordel bruges til el-opgaver, hvor hele 
rillen op til 19 mm. fjernes på en gang. Monteret med fire 
diamantskiver.

RILLESKÆRER BAIER BDN 464 (2 KLINGER - 60 MM.)  

Alle dybder fræses i et snit. Gearhuset og 
beskyttelsesskærmen er af trykstøbt, pulverlakeret 
aluminium med indbygget tilslutning for udsugning. 
Det kompakte design sikrer en lav vægt og optimal 
udformning til længerevarende arbejde. Maskinen 
føres i fræseretningen, der giver en god arbejdsstilling 
og optimalt overblik. Elektronisk display overvåger 
fræsearbejdet. Frakobling ved overbelastning. 

RILLEFRÆSER BMF501 (MURSTEN)

Fræser færdige riller i porrebeton op til en bredde på 30 
mm. i en proces med en nem indstilling af fræsedybden. 
Store arbejdsvalser for og bag kører let og er nemme at 
skifte. Den skråtstillede (20°) fræseraksel med dobbelte 
lejer forenkler installationen af kabler, rør og lign. Kan 
bruges med og uden støvudsugning. Økonomisk at 
arbejde med takket være den høje skærehastighed og de 
billige fræsere med hårdmetal.

MIKROINSPEKTIONSKAMERA RIDGID MICRO CA-300

Håndholdt inspektionskamera med mulighed for at 
udføre detaljerede visuelle inspektioner på svært 
tilgængelige steder. Dets behagelige pistolgreb, 
enhånds-betjeningsfunktioner og store skærm gør det 
nemt at kigge ind på selv de trangeste steder. Leveres 
som standard med et robust 0,7” (17 mm.) anodiseret 
kamerahoved i aluminium med fire superkraftige LED-
lamper, så man kan se ind i de mørkeste kroge. Det 
aktive billede kan drejes på skærmen for at kunne se i 
enhver situation. 

INSPEKTIONSKAMERA
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AFKORTER

BÅNDSAV

DIAMANTBOREMASKINE

BÅNDSAV HÅNDHOLDT MILWAUKEE HD18 BS-402C

Båndsaven vejer kun 4,8 kg, og giver det kompakte 
letvægtsdesign mulighed for skæring over hovedhøjde 
eller på steder med begrænset plads. Med 85 mm. 
skærekapacitet klarer båndsaven de fleste materialer. 
Anslaget justeres hurtigt og nemt uden brug af værktøj/
nøgle for skæring af installeret materiale tæt på vægge 
eller loft. Praktisk klingeskift uden brug af værktøj/nøgle.

KERNEBOREMASKINE BEIER BDB8131

Diamant-vådboremaskine til håndholdt kerneboring i 
hård sten/beton op til 110 mm. i diameter med bore-
stander op til 130 mm. i diameter. Maskinkonstruktionen 
er ergonomisk og sikrer optimale arbejdsbetingelse. Med 
den rette borestander er det muligt at bore nøjagtigt selv 
ved større diametre. Den har en 2-trins gearkasse med 
speciel langtidssmøring og spændhals 60 mm i diameter.

SAVAFKORTER, EHS 700/EHS 2L (METAL)

Det eneste alternativ til vinkelslibere, når det gælder 
afkortning af rør, profiler, vinkelemner, flade emner og 
massive emner. Den langsomt kørende, manuelt styrede 
koldsav er fremragende til savning af jern, stål, kobber, 
messing, aluminium osv. og desuden til afkortning af 
kabler med stort tværsnit. Uden køling og hurtig og 
renlig savning uden gnister. Savbladene kan slibes op og 
fortandes igen.

TERMOGRAFIKAMERA

TERMOGRAFIKAMERA BOSCH GTC 400 C

Varmekameraet måler og visualiserer 
temperaturforskelle på få sekunder og registrerer 
resultaterne. Intelligent billede-i-billede-teknologi 
overlejrer detaljerede virkelige billeder og 
termografibilleder i et billede i høj kvalitet med tydelig 
lokalisering af temperaturforskelle. 
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DIAMANTBOREMASKINE

TRANSPOINTER

PUMPER

KERNEBOREMASKINE M. STANDER HUSQVARNA DMS 240

En elektrisk boremaskine med stativ til mange 
forskellige boreopgaver. Det er det kraftigste system i 
Husqvarnas sortiment af kerneboremaskiner. Et ideelt 
system til medium kerneboring i vægge, gulve og lofter 
og 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 VVS-kanaler, spildevandsrør samt til 
afspærringer og vejskilte.

TRANSPOINTER HILTI PX10

Enestående hældningsadapter viser indgangs- eller 
udgangspunkt for boring i enhver borevinkel. Måler 
vægtykkelsen automatisk – spar tid ved at springe 
styrehuller over. Positionspunkt kan overføres gennem 
gulve, lofter og vægge og muliggør udførelse af alt 
borearbejde hurtigt og effektivt. Den gør det muligt at 
bestemme borets indgangs- og udgangspunkt ved en 
given vinkel. Alternativt at bestemme den nødvendige 
borevinkel for at opnå et bestemt udgangs- og 
indgangspunkt.

KERNEBOREMASKINE M. STANDER BEIER BDB818-1

Stationær- og håndholdt diamantboremaskine (motor 
er forsynet med spadegreb og stativ) for boring af huller 
op til Ø180 mm. En super maskine der dækker op til 
80% af samtlige boreopgaver. Stativet kan smigstilles 
ved skråboringer og forberedt for vakuum. Maskinen er 
forsynet med mekanisk sikkerhedskobling samt LED, 
der sikrer dig den optimale omdrejningshastighed og 
tilspænding. Elektronisk PRCD-relæ i ledningen.

AFKALKNING- OG UDSYRINGSPUMPE RIDGID DP 13

Effektiv rensning af alle lukkede systemer 
og fremløbsvending for effektiv fjernelse af 
kalkaflejringer fra begge ender. Ideel til afkalkning af 
kedler, varmevekslere og lukkede varmesystemer. 
Kalkaflejringer i lukkede systemer nedsættes drastisk. 
Vertikal akse for større og kraftigere gennemstrømning. 
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PUMPE REMS MULTI PUSH-SL

Med denne multi push-pumpe behøver du kun 
et apparat til skylning med vand-/luftblanding, 
desinfektion, rengøring, konservering af 
rørledningssystemer, til tryk-og tæthedsprøvning af 
rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller 
vand f.eks. drikkevandsinstallationer, radiatorer og 
faldevarmesystemer. Kan regulere fyldning af beholdere 
af enhver art med trykluft f.eks. til oppumpning af 
ekspansionsbeholdere eller dæk og til trykluftværktøj.

PUMPE REMS MULTISEAL

Pumpen er ideel til tætning af skjulte lækager med 
MULTISEAL fra UNIPAK. Pumpen er bygget ud fra en 
REMS-fyldestation (Solar-Push K 60) og udbygget 
med et varmelegeme (2 kW). Produktet tilsættes 
direkte til vandet i et lukket kredsløb. Ved at anvende 
denne blandepumpe inkl. varmestation sammen med 
MULTISEAL kan man udføre tætningen uden at sende 
MULTISEAL gennem fyret.

FYLDESTATION FOR JORD/SOL/GULV- OG VÆGVARME

Kraftig elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig 
fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. 
Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/ 
vægvarme-anlæg. Tørt, selvsugende impellerpumpe 
med specialimpeller af NBR egner sig til forskellige 
transportmedier, f.eks. varmebærende væsker, 
antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner.

FYLDESTATION TIL VARMEPUMPE BOSCH EHPLW

Fyldestation til jordvarme-anlæg. Beholder med 
udvendigt påbygget pumpeenhed og i princippet en 
plastaffaldsbeholder påbygget pumpeenhed. Beholderen 
rummer således ca. 140 liter.

PUMPER
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AFFUGTER/FUGTMÅLER

VARMELØSNING

SORPTIONSAFFUGTER MED PUMPE MUNTERS M11L

Affugteren er en sorptionsaffugter med luftkølet 
kondensator og pumpe, der er beregnet til at affugte luft 
indenfor et stort temperaturinterval (0 til +30°C). Vandet 
ledes bort via indbygget pumpe og vandslange. 

• Afløbslangen føres til en vask, afløb, toilet eller spand
• Maksimal længde på slangen er 5 meter (medfølger)
• Den indbyggede pumpe tømmer automatisk 

affugteren under drift

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. 

GASFYR MOBILT TIL GASFLASKE/NATURGAS

Pure Heat er et mobilt gasfyr, som gør det nemt og 
fleksibelt at levere varme og varmt vand. Pure Heat 
kan både installeres indendørs og udendørs, hvilket 
gør dens funktionalitet stor. God løsning for: Festivaler, 
skadesteder, forsikringsselskaber, byggepladser, 
skurvogne, sportshaller, campingpladser samt  
udendørskøkkener. Vi har modeller til både naturgas og 
flaskegas.

LASERLINE FUGTMÅLER

Professionel materialefugtmåling. Hurtig og ikke-
destruktiv med Bluetooth-interface. Non-destruktiv 
måling af materialefugt ved hjælp af kapacitiv 
måleproces. Det målte materiale bliver ikke ødelagt. 
62 valgbare materialekarakteristika: 56 træ- og 6 
byggematerialetyper (cementgulv, anhydritgulv, 
gipspuds, gasbeton, beton, kalksandsten). Indeks-
Zoom og hurtig lokalisering af fugtighed i tykkere 
byggematerialer. WET-alarm: Ved vådt materiale lyder 
der - ud over den røde LED-indikator - en advarselstone. 
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Gearbox til skruefundamenter

NYHED! 
GEARBOX TIL SKRUEFUNDAMENTER

Skruefundamenter bliver mere og mere udbredt, og vi har 
fået lavet en aftale med BAYO.S og kan nu tilbyde udlejning af 
Gearbox, der gør monteringen af skruefundamenter til en leg. 

Ved mindre projekter kan du således selv montere 
skruefundamenterne med vores håndværktøj, som er tilpasset 
netop BAYO.S skruefundamenter. 

• Installation af skruer vertikalt og/eller i en vinkel.
• Skruedybde: 85 cm.
• Udveksling: 1:20.
• Maksimalt moment:  50 Nm.
• Vægt: 26,6 kg.

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
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VARMEKANONER

EL-VARMEUNIT TIL VANDBÅRET ANLÆG

Velegnet til installation, hvor varmesystemet endnu 
ikke er færdigetableret eller er midlertidigt ude af drift. 
Kan også anvendes hvis f.eks. fjernvarmen kobles 
fra. Opvarmer vandet i en vandbåret radiator og/eller 
gulvvarmeanlæg.  El-unitten kan kobles til 7,5 – 5 – 
2,5 kW, 3 x 400 Volt og skal sikres med 3 x 16 Amp. 
El-unitten kræver afbryder i fast installation og skal 
ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsregulativet. 
Må kun installeres af autoriseret VVS- eller el-installatør. 
Kan justeres fra 5-75 C og må ikke kobles til saltvand.

VARMEKANON 110 KW DIESEL COMECO THERMOX TB 110

En god effektiv diesel-varmeovn, som varmer nemt og 
effektivt 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 følgende 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 ideel 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. 

VARMEOVN 400V, 9 KW, VEAB BX 9 SE

En god elvarmeblæser til opvarmning af lokaler. Den 
er nem at flytte, men kan anvendes fastmonteret. 
Elvarme-blæseren er godkendt til fugtige og våde rum 
og anvendes bl.a. på byggepladser, på lager, i butikker og 
til hjemmebrug.

VARMEKALORIFERE 1880 M3/H, 2020 M3/H OG 3660 M3/H
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MATERIALESUG

MATERIALESUG BAIER BSS608H

Specialstøvsuger i støvklasse H til farligt støv. Konstant, 
høj sugeevne med fuldt automatiseret TACT og et 
automatisk filterrensningssystem. Stor støvkapacitet på 
grund af et innovativt filtersystem.

• Automatisk power-on til el-værktøj
• Sugregulering til individuel justering af sugekraft
• 30 liter beholder med robuste metal hjul

MATERIALESUG RONDA 200-H POWER

Industristøvsuger til opsugning af sundhedsfarligt støv 
samt til opsugning af store mængder fint støv. Maskinen 
er godkendt til opsugning af sundhedsfarligt støv efter 
europæisk standard. Støvsugeren er med sin H-klasse, 
godkendt, anbefalet og ideel til opsugning og afsugning 
direkte fra håndværktøjer som f.eks. en Mikita eller 
Festool girafsliber og andre slibemaskiner. 

STØVSUGER HÅNDHOLDT MILWAUKEE M18 CV-0 AKKU

Kraftig sugeevne til opsamling af træspåner, savsmuld, 
støv med op til 23 minutters konstant sugekraft med 
et 5.0 Ah batteri. Låsbar afbryder for komfortabel 
vedvarende brug. Transparent vindue i beholderen for let 
overblik over støvniveau.

MATERIALESUG PULLMAN S13

Støjsvag støvsuger med Finfilter og H13-filter. 
Effektiv luftpuls-rensning, manometer og opsamling 
i 15 liters plastsæk. El-udtag for tilslutning af el-
værktøj. Automatisk start/stop automatik og eftersug. 
Konstrueret til kontinuerlig opsugning af fint og- groft 
byggestøv. Kvalitets luftpulsrengøring betyder, at 
støvsugeren ikke mister sugestyrke, men suger med fuld 
effekt selv ved kontinuerlig drift over en hel arbejdsdag. 

RYGSTØVSUGER MILWAUKEE M18 BBPV-0 18V AKKU

REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt 
konstrueret med elektronik uden hukommelseseffekt og 
længere driftstid over batteriets levetid. 

• Uden batteri og lader
• HEPA-filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler 

ned til 0.3 microns
• DEK 26-kompatibel og kan let kan tilsluttes elværktøj
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VÅDSTØVSUGER

DYKPUMPE

VÅDSTØVSUGER NILFISK ATTIX 761-21 XC 

ATTIX 7 er designet med en 70-liters beholder, som 
giver dig mulighed for at arbejde i meget lang tid uden 
at tømme beholderen. Når det bliver nødvendigt at 
tømme den aftagelige beholder, gør den tipbare funktion 
arbejdet yderst bekvemt og tidsbesparende. ATTIX 7 er 
et perfekt match til de krævende opgaver, og er perfekt 
til brugere, der har brug for en højeffektiv støvsuger med 
stor kapacitet. Denne model har en høj sugeeffekt med 
et lavt støjniveau.

VÅDSTØVSUGER NILFISK ATTIX 751-61

ATTIX 7 Liquid Vac og Fire Brigade Vac er specielt 
designet til krævende vådsugningsopgaver eksempelvis 
oprydning efter oversvømmelser og ildebrande. Den er 
bygget til brugere, som har behov for høj sugestyrke, 
robust konstruktion kombineret med høj mobilitet. Den 
særlige Fire Brigade model leveres med fejlstrøms-
relæ og er optimeret til opbevaring i brand- og 
redningskøretøjer. Modellen leveres med IP68 stik, der 
giver ekstra sikkerhed, når man arbejder i våde områder.

DYKPUMPE 2”, TSURUMI HS2.4S

Stærk 230 V entreprenørpumpe med pumpehus i 
speciallegeret støbejern. Pumpen er særdeles velegnet 
til pumpning af væske med sten og sand. Bundsi med 10 
mm. huller. Pumpen leveres, hvor alle tætninger sidder 
indvendig samt med olieløfter. Det betyder, at pumpen 
tåler at køre tør for vand igen og igen. Når pumpen bliver 
for varm, slår den automatisk fra på termosikring. Solid 
dykpumpe med 6 meter kabel. Max løftehøjde 12 meter.

DYKPUMPE 2” PR 370W

Professionel fladsuger der klarer op til 240 liter/min. 
Løftehøjde 10 meter. Perfekt til brug på alle glatte 
overflader, så som kældre, garager, fundamenter, flade 
tage, osv. Suger helt ned til en vandstand på 2 mm. 
Gummibelagt bundplade. 230 V.



Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363  0306 • Mail: Garant@garant.dkGarant Udlejning Odense • Klokkestøbervej 3 • 5230 Odense • Tlf.: 8870 5000 • Mail: Odense@garant.dk 29

WWW.GARANT.DK

DYKPUMPE 3” BIBO ALUMINIUM 

400 V. Drænepumpe til store konstruktioner og miner.

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 bremse. 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 af 
trapperne på i alt 29 trin/min.

SÆKKEVOGN TIL TRAPPER

Stærk allround trappesækkevogn med støttebøjler, så 
palleløfteren kan stå i vandret position. Sækkevogne 
er meget anvendelige og kan anvendes i stort set 
alle brancher, og er det rette redskab, når tunge ting 
skal flyttes ergonomisk, så ryg, ben og arme skånes. 
Sækkevognen har massive gummihjul og kan løfte op til 
150 kg.

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.  

• Nav: 20/25 x 85 mm. stålfælg med kuglelejer
• Egenvægt: 146 kg.
• Lastkap./Volume: 1000 kg/ltr.

DYKPUMPE

EL-SÆKKEVOGN

EL-TRANSPORTVOGN
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Så er det nu, det sker - du er kun få skridt fra at modtage 
udlejningsbranchens mest informative, topoplagte, allersjoveste 
og absolut bedste nyhedsbrev - eller det er som minimum i 
top10, vil vi tro.

Det eneste du skal gøre er at gå ind på vores hjemmeside 
www.garant.dk og under ”kontakt”, kan du tilmelde dig vores 
nyhedsbrev. Når du har indtastet dine mailoplysninger, så 
modtager du helt automatisk nyheder fra Garant Udlejning. Det 
er faktisk ret smart. Og bare rolig - det er supernemt at afmelde 
igen, hvis du ikke synes, det lever op til dine forventninger. 

Har du en smartphone, så kan du også i stedet for scanne QR-
koden og vupti, så kan du tilmelde dig. 

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
Hverdage 07.00-15.00

Garants nyhedsbrev!



Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363  0306 • Mail: Garant@garant.dkGarant Udlejning Odense • Klokkestøbervej 3 • 5230 Odense • Tlf.: 8870 5000 • Mail: Odense@garant.dk 31

WWW.GARANT.DK

MATERIALEHEJS

GRAVEMASKINE

LIFTE

MATERIALEHEJS LUFTDREVET GENIE SUPER HOIST GH

Transportabelt luftdrevet materialehejs, som bruger 
kompresset luft til at løfte 136 kg til en højde af 5.6 
meter. Kompakt materialehejs som er nem at tage med 
omkring. NB! Brug kun en kompressor pr. hejs.

MATERIALEHEJS

Vi har flere forskellige materialehejs, der er 
manøvredygtige:

• 3.0 meter
• 3,1 meter
• 4,5 meter
• 6,46 meter
• 8,0 meter

GRAVEMASKINE TAKEUCHI TB210R

Denne gravemaskine er en kraftfuld, kompakt 
minigraver. Med dens korte halesving er den bygget 
til snævre arbejdsområder. Minigraveren er perfekt til 
jordarbejde samt landskabspleje. 

• Motor: Kubota diesel, 3 cylinder
• Motorkraft: 8,8 kW
• Brydekraft: 11,2 KN
• Arbejdsbredde: mm.: 750-1020

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 perfekt 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 med  knæk. el/Diesel
• Bomlift 21 med knæk. el/Diesel
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LIFTE

BETON/NEDBRYDNINGSHAMMER

LIFTE

Vi har alle de lifte, du skal bruge for at komme op i 
højderne:

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

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 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.

TRAILERLIFTE OMME

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

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
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GULVSLIBERMASKINE

MOTORBØR

GULVVASKEMASKINE

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 SCANMASKIN SC-510 NS.

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:

• Fuldt hydraulisk transmission med højtip 
• Ergonomisk korrekt betjening 
• Lav læssehøjde på kun 93 cm

GULVVASKEMASKINE GMATIC 70 BTX 85

Når den er fuldt opladet, kan du vaske op til 1.280 
kvadratmeter plan overflade med dens 64 liter store 
vandtank. GMATIC opererer med en arbejdsbredde på 
850 mm, så du er hurtigt i gang. Løber gulvmaskinen tør 
for batteri, tager det 4,5 time at genoplade den 280 kilo 
tunge maskine, hvorefter du er klar igen.
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OPBEVARING

VÆRKTØJSKASSE

Ridgid 2472 - Opbevaring til dit værktøj.

• Længde: 1830 mm.
• Dybde: 610 mm.
• Højde: 676 mm.
• Kapacitet: 0,69 m³ 
• Vægt: 98 kg.

MATERIALECONTAINER 

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

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

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.
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RULLESTILLADS

RULLESTILLADS

Vi tilbyder alle former for mobil og lette stilladser! 
Kan også leveres til din byggeplads. 

NYHED - Gennemgangsstillads.



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

ODENSE
ÅBENT ALLE 
HVERDAGE
 07.00 - 15.00

GLOSTRUP
ÅBENT ALLE 

HVERDAGE
 06.00 - 16.00


