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CHEMICAL GUYS • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO • SCHAMPO •

CHEMICAL GUYS från det soliga Kalifornien har verkligen hittat sin plats hos oss. Det är bara
ett par år sen vi började plocka in deras väldoftande, färgsprakande och extremt användarvänliga
produkter i sortimentet – nu har vi massor! Vi delar deras vision ”passion for shine” och grottar
gärna ner oss i shampo, rengöring och dukar. Det finns en hel drös med schyssta instruktionsfilmer
på Chemical Guys YouTube-kanal. Duka upp lite snacks, luta dig tillbaka och låt dig bli inspirerad!

Du hittar dessutom produktblad (pdf) på alla
medel med svenska instruktioner på wer.se

SCHAMPO

2

youtube.com/user/chemicalguys

MR PINK
Detta legendariska schampo lämnar ingen oberörd.
Fantastiskt skum, underbar doft och härlig djup glans.
Använd det så ofta du vill utan att riskera att tvätta bort
existerande vax eller lackskydd.
CWS402
3,7 liter

447,20:–

CWS40216
473 ml

159,20:–

HYDROSUDS
Hydrosuds är ett Si02 schampo
med kraftigt skum och underbar
doft. Det är främst framtaget
som underhåll av hydrocharge
keramiskt skydd men kan även
användas för sig. Den keramiska
effekten blir uppenbar någon dag
efter själva tvätten.

CITRUS WASH & GLOSS
Wash & Gloss är ett hyperkoncentrerat bilschampo med
citrusbaserad formula. Löser upp all form av smuts och
föroreningar från vägen och ger dig en superslät yta,
vilket minskar risken för repor under tvätten.
CWS301
3,7 liter

536:–

CWS30116
473 ml

175:–

CWS21216
473 ml

287:–

BUG+TAR REMOVER

MAXI SUDS II SHAMPOO

Insekter som fastnar på bilen kan ha frätande inverkan
på lack och front, dessa kan även vara tuffa att få bort,
du vill ju inte gnugga för hårt vilket riskerar att repa
lacken i onödan. Bug+tar remover kan användas
både som schampo eller som
CWS10416
ett rengöringsmedel direkt på
473 ml
de utsatta områdena.

Ett superskummande schampo som enkelt tar bort smuts
och föroreningar. pH-balanserad formula som fungerar på
alla typer av vaxer och förseglingar, samtidigt som den är
skonsam. Luktar även förbaskat gott!
CWS10116
473 ml

175:–

159,20:–

HONEYDEW SNOW FOAM

MATTE AUTO WASH

Honeydew med ny formula ger dig ett ännu tjockare
skum, bättre glid med tvätthandsken och ännu bättre löslighet mot smuts, vägsalt och andra föroreningar. Ett milt
och fint schampo som är snällt mot vax och förseglingar.

Specialschampo för bilar och föremål med en matt
finish. Om du har en wrappad yta eller en bil med matt
klarlack så vill man inte ha glanshöjande egenskaper i sitt
schampo. Matte Auto Wash skummar väldigt mycket och
rengör effektivt, den lämnar en
CWS99516
matt jämn finish.
473 ml

CWS110
3,7 liter

525:–

CWS11016
473 ml

159,20:–

175:–

EXTREME BODY WASH AND WAX

WATERMELON SNOW FOAM

Detta är ett riktigt superschampo! Otroligt bra glid med
tvätthandsken, ett tjockt lager härligt skum som minimerar risken för att skapa repor under tvätt. Berikad med
både 100 % naturligt karnauba samt syntetiskt vax.

Ett av CGs mest populära schampon – kraftfull mot smuts
men snäll mot vax och lackskydd. Glansen efter en tvätt
med denna blir häpnadsväckande hög. Avancerat recept
som tar bort vattenfläckar effektivt.

CWS207
3,7 liter

CWS208
3,7 liter

525:–

CWS20716
473 ml

175:–

BLACKLIGHT SHAMPOO
Blacklight är ett ypperligt val för dig som har en svart
eller mörk bil och söker ett avancerat underhållsschampo.
Blacklight producerar massor av tjockt härligt skum. Det
lämnar inga rester, bara massor av djup glans.
CWS619
3,7 liter

699:–

CWS61916
473 ml

175:–

N YHE T!

GALLON HAND PUMP
Smart och smidig pump som doserar exakt 1 oz vid varje
tryck på pumpen. 1oz motsvarar 29.57353193 milliliter
vilket kan avrundas till 3 cl. Vid förvaring, bara tryck ned
pumpen i botten och vrid medsols så stängs ventilen och
din produkt förblir fräsch.
ACC118

95:–
Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

480:–

CWS20816
473 ml

175:–
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NG

N YHE T!

LUBER SYNTHETIC LUBRICANT
AND DETAILER

STICKY CITRUS
WHEEL CLEANER

Att lera sin lack för att göra den helt
fri från föroreningar är rekommenderat
innan t.ex. polering och lackskydd
appliceras. Clay Luber är det bästa och
säkraste valet för dig som ska lera din
bil och ger maximal smörjning och glid
mellan lera och lack. Används tillsammans med Clay Bars, se sid 13.

Sticky Citrus Wheel Cleaner Gel är en
naturlig, kraftfull och mycket användbar
fälgtvätt. Den geléaktiga konsistensen
gör att den sitter kvar länge på fälgarna
och uppnår maximal verkningstid. För
alla typer av fälgar; lackerade, krom,
polerade etc.

WACCLY10016
473 ml

CLD10516
473 ml

175:–

191,20:–
N YHE T!

SWIFT WIPE WATERLESS CAR WASH
Tvätta din bil utan en enda droppe vatten, även inomhus,
var som helst utan krångel! Dessutom blir ytan som
nyvaxad med en härlig vattenavstötande effekt.
Tillsammans med El Gordo extra tjocka mikrofiberdukar
så är detta medel helt otroligt bra.
CWS20916
473 ml

HYDROVIEW
CERAMIC GLASS CLEANER & COATING
Hydroview tillför ett snabbt och effektivt keramiskt skydd
och maximal klarhet för alla ytor av glas. För vindruta,
dusch, fönster m.m. Hydroview håller dina glasytor rena
och fräscha betydligt längre
CLD30116
än oskyddade glasytor.
473 ml

405:–

191:–
STREAK FREE WINDOW CLEAN

WIPE OUT SURFACE CLEANSER
Ett superskummande schampo som enkelt tar bort smuts
och föroreningar. PH-balanserad formula som fungerar på
alla typer av vaxer och förseglingar, samtidigt som den är
skonsam och biologisk nedbrytbar. Luktar även förbaskat
gott!
SPI21416
473 ml

175,20:–

HEAVY DUTY
WATER SPOT REMOVER

N YHE T!

Avlägsnar envisa vattenfläckar på lackerade ytor, glas och
klarlackade metallytor. När en vattendroppe torkar på
lacken så blir rester kvar som bildar föroreningar som kan
sätta sig riktigt hårt. Innehåller
SPI10816
en mild syrablandning för att
473 ml
lösa upp de mest tuffa
vattenfläckar.

286:–

Fönsterputs som är ammoniakfri och har antistatiska
egenskaper vilket gör att glaset inte drar till sig damm
och smuts efter putsning. Ett kraftfullt recept utan farliga
kemikalier vilket är bra för både dig och känsliga ytor.
CLD300
3,7 liter

CLD30016
473 ml

564:–

175:–

DECON PRO IRON REMOVER
Decon pro kan användas på alla ytor där rester från bilens
bromsar har kontaminerat omkringliggande ytor – fälgar,
fjädring och hjulupphängning samt lack. Prova alltid
försiktigt på känsliga ytor. Lösningen ändrar färg när
den hittar järnpartiklar.
SPI21516
473 ml

258:–

N YHE T!

HYDROINTERIOR CERAMIC
INTERIOR QUICK DETAILER
Hydrointerior är en quick detailer med
keramiskt innehåll för insidan av din bil.
Den lämnar efter sig en matt fabriksfinish
och ett starkt UV- och dammskydd
vilket gör att du inte behöver
göra rent lika ofta.

SPI22716
473 ml

Kraftigt syrefyllt skum som tar bort fläckar och rengör
på djupet på alla typer av tyginredning. Skaka, späd till
önskad blandning, spraya på och gnid med en borste för
bästa resultat. Torka efter med MF-duk och/eller dammsug. Citrusdoft.
CWS20316
473 ml

175:–

MAT RENEW
Mat Renew gör rent och skyddar dina gummimattor.
Skäm bort mattorna med detta rusktigt effektiva medel.
Mattorna blir efter tvätt greppiga och skyddade mot ny
smuts. Spraya på Mat Renew, gnugga med borste, skölj
med vatten.
CLD70016
473 ml

440:–

175:–

TOTAL INTERIOR

INNERCLEAN APC

Rengör och fräschar upp inredningen till den ursprungliga
ytan. Lämnar inga tvål/kem-rester, utan bara en mild och
fin doft. Fungerar utmärkt på vinyl, läder och glasrutor.

Effektiv, färdigspädd APC (all purpose cleaner) med en
fräsch doft av ananas, rengör så gott som alla ytor och
typer av material. Innerclean ger en matt frisk look utan
att lämna rester. Skyddar mot UV-strålar och tar bort odör.

SPI220
3,7 liter

720:–

SPI22016
473 ml

191:–

SPI663
3,7 liter

700:–

SPI66316
473 ml

191:–

LIGHT METAL POLISH
Light Metal Polish tar bort lätta fläckar av oxidation
och smuts på ett enkelt sätt. Efter behandlingen lämnas
en skyddande smutsavvisande hinna för glans under
längre tid. För aluminium, krom, rostfritt stål, koppar,
mässing m.m.
SPI40416
473 ml

306:–

HEADLIGHT RESTORER
AND PROTECTANT
Tar bort den oxiderade gulnade ytan på strålkastare
på några minuter. Ökar ljusflödet ut ur dina lyktor.
Skyddar lyktan med avancerade UV-blockerare.
GAP11516
473 ml

350:–
Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

NONSENSE INVISIBLE
SUPER CLEANER
Nonsense Invisible Cleaner är en
pH-neutral och doftlös men ändå
kraftfull APC-produkt som används
på alla material för en rejäl rengöring. Späd produkten till önskad
styrka. Testa alltid färgfastheten på
misstänkt känsliga material.

SPI99316
473 ml

175:–
SPI993
3,7 liter

576:–
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SIGNATURE SERIES
ORANGE DEGREASER
Citrusbaserad superkoncentrerad avfettning för alla typer
av jobb. Dryg, extremt effektiv och oerhört mångsidig.
Salt, föroreningar, oljor med mera löses lätt upp och
en lätt avspolning är allt som
CLD20116
krävs efter behandling.
473 ml
Späds med vatten.

175:–

SIGNATURE SERIES
GLASS CLEANER

NG

Löser smuts, tar bort fläckar och märken utan att lämna
irriterande streck efter sig. Signature Series Glass Cleaner
är en säker glasrengörare för alla typer av glas, plast,
plexiglas och fönster med solfilm.
CLD20216
Mild doft.
473 ml

159,20:–

SIGNATURE SERIES
WHEEL CLEANER

N YHE T!

Detta är en stark fälgrengöring med naturlig citrusbas
som rengör polerade, lackade och kromade fälgar och
även fjädring, hjulupphängning samt däck på ett
effektivt sätt. Späds med vatten.
CLD20316
473 ml

191,20:–
TA ...
GL ÖM IN TE AT T TVÄT
IS SO R!
... DI NA DU KA R & TR

MIKROFIBER WASH
Ett tvättmedel som är utvecklat speciellt
med tanke på att ge mikrofiberprodukter
ett långt liv. Passar för alla typer av trasor,
dukar, rondeller och kuddar som
är producerade av mikrofiber.
CWS20116
473 ml

159,20:–
CWS201
3,7 liter

498:–

FOAM AND WOOL CITRUS BASED
PAD CLEANER
Rengör dina använda smutsiga polertrissor snabbt och
effektivt. Smutsiga polertrissor skapar obalans och sämre
effektivitet. Polishing Pad Cleaner rengör skum-, ull- och
mikrofibertrissor på djupet för
BUF33316
bästa effektivitet och livslängd.
473 ml

175:–
N YHE T!

SECONDARY CONTAINER
DILUTION BOTTLE (3-P)
Tomma flaskor med extra rejäl sprayer
av hög kvalitet för bästa spridning av
produkten. På sidan av flaskan finns
en spädningstabell.
ACC138
för 473 ml

207:–

CHEMICAL GUYS • LÄDER-, GUMMI- OCH PLASTVÅRD • LÄDER-, GUMMI- OCH PLASTVÅRD • LÄDER-, GUMMI- OCH PLASTVÅRD • LÄDER-, GUMMI- OCH PLASTVÅRD •

LÄ D E R -, G U M M
I- O C H P LA S T VÅ
RD
LEATHER QUICK DETAILER
Rengör och ger näring åt lädret i ett enda enkelt steg.
Den innovativa sprayen tar snabbt och enkelt bort damm,
smuts och andra rester. Den lämnar en matt, fräsch och
ren yta utan att den känns fet eller hal.
SPI21616
473 ml

CLEAR LIQUID EXTREME SHINE
SPRAYABLE DRESSING

N YHE T!

Oljebaserad plast- och gummiförnyare som ger extremt
hög glans och skyddar mot uv-strålar (vilket orsakar att
plastdetaljer bleknar). Bör endast användas exteriört på
bilens däck och plastdetaljer pga
TVD11216
dess oljiga konstistens.
473 ml

199,20:–

175:–

LEATHER CLEANER

VRP DRESSING

Leather Cleaner är precis vad det låter som, en produkt
som gör rent alla typer av läder. Börjar lädret bli glansigt
eller solkigt? Läder behöver göras rent efter en tid
för att behålla sin lyxiga känsla. Följ upp med Leather
Conditioner.
SPI20816
473 ml

VRP vinyl, rubber, plastic shine and protectant. Rengör
och skyddar alla utsatta vinyl-, gummi- och plastdetaljer
året runt. Vattenbaserad produkt som inte torkar ut
känsliga material.

175,20:–

TVD10716
473 ml

TVD107
3,7 liter

175:–

699:–

LEATHER CONDITIONER

SILK SHINE DRESSING

Leather Conditioner är den naturliga efterbehandlingen
efter man rengjort med Leather Cleaner. Den ger liv och
näring till det mest solkiga lädret. Produkten torkar in fort
och lämnar en ren, matt och återfuktad yta som står sig
länge.
SPI40116
473 ml

En fantastisk plast- och gummiförnyare för både exteriör
och interiör. Den ger en djup silkesmatt finish på allt
från instrumentpanelen och dörren till däck, motor och
plastdetaljer.

306:–

TVD109
3,7 liter

665:–

TVD10916
473 ml

175,20:–

NATURAL SHINE SATIN SHINE DRESSING
Skydd och näring till rengjorda ytor av vinyl, plast eller
gummi. Natural Shine är berikad med avancerade
syntetiska polymer för skydd och UV-blockerare vilket
håller materialet fräscht längre. Ger den där extra
matta högklassiga finishen
TVD20116
som i en fabriksny bil.
473 ml

159,20:–

TIRE KICKER EXTRA SHINY
En mycket lättanvänd däck-, plast-,
gummi- och vinylförnyare. Ger hög
glans och wet-look på däck och gummi.
Sprayen är vattenbaserad och ger dig en
lång hållbarhet och glans utan att kännas fet eller klibbig.

FACTORY FINISH TRIM COATING
Denna grymma dressing sprayas på vinyl, gummi och
plastytor på utsidan av bilen. Även perfekt för svåråtkomliga ytor som t.ex. motorrum. Produkten skyddar mot
väder och vind samt UV-ljus. Factory finish betyder låg
glans matt yta. Om dressingen lämnas
TVDSPRAY100
att torka utan att torkas av med
473 ml
mikrofiberduk så blir glansen
högre.

210:–

TVD11316
473 ml

159,20:–
TVD113
3,7 liter

576:–
7
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HYDROTHREAD CERAMIC FABRIC

METICULOUS MATTE
DETAILER AND
SPRAY SEALANT
En quick detailer för matta lacker,
folierade lacker eller wrappings.
Matte Detailer rengör och skyddar
i ett svep. Den tar t.ex. bort fingeravtryck, lättare smuts och vattenfläckar
skonsamt och effektivt.

490:–

P40 DETAILER SPRAY WITH CARNAUBA
SPI99516
473 ml

191:–

Äkta brasiliansk karnauba är känt för att ge en varm
djup glans på i princip alla material. P40 är en snabb
lösning för att få ditt fordon i bästa skick. En fläck,
damm eller annan smuts tar du bort på ett ögonblick.
Kan också användas för att boosta
ett lackskydd eller vax som redan WAC11416
473 ml
finns på fordonet.

175:–

BUTTER WET WAX

SPEED WIPE QUICK DETAILER

Den nya och förbättrade blandningen av naturlig karnaubavax, polymerer och harts gör vaxet enkelt att applicera
och buffa av som ett premium-hårdvax. Kan även användas på t.ex. krom, aluminium, fälgar och glas.

Quick detailernas quick detailer, du kan sluta leta nu.
Speed Wipe får din lack i utställningsskick på minuter.
Spraya på, njut av den härliga körsbärsdoften, torka av
med MF-duk och häpna över den otroliga glansen och
den lena ytan.
WAC20216
473 ml

WAC20116
473 ml

350:–

175,20:–

SLICK FINISH CLEANER WAX

INSTAWAX LIQUID CARNAUBA

Ett grymt vax med brasiliansk karnauba på steroider.
Slick Finish innehåller slipmedel som tar bort oxidation,
envisa fläckar samt ytliga defekter och banar väg för
karnaubavaxet. Resultatet – supergrym glans och skydd
i månader!
WAC20616
473 ml

Instawax Liquid Carnauba är det enklaste sättet att vaxa
ditt fordon. Naturlig karnauba och glanshöjande skyddande ämnen i sprayform är precis vad din lack behöver
för att snabbt komma i perfekt skick.
Produkten är otroligt lättjobbad
WAC20916
och luktar himmelskt gott.
473 ml

350:–

277:–

SYNTHETIC QUICK DETAILER

BLAZIN’ BANANA CARNAUBA SPRAY WAX

Synthetic Quick Detailer rengör fingeravtryck och lättare
smuts samt tillför djup glans och en härligt len yta. Den
boostar befintligt vax och lackskydd och tar bort statisk
elektricitet mycket effektivt.

Blazin’ Banana lämnar efter sig ett lager härlig klass A
karnauba för skydd och glans i månader. Produkten
behöver ingen härdningstid utan kan torkas av direkt
efter varje panel för riktigt snabb operation om man
önskar det. Kan användas på
WAC21516
alla ytor exteriört!
473 ml

WAC21116
473 ml

175:–
8

Hydrothread skyddar tyg och klädsel med keramiska
superkrafter mot smuts och spill i upp till ett år! Är enkel
att använda och kan användas hur ofta man vill. Efter
applicering får man en kraftig vätskeavstötande barriär
som gör det superlätt att torka
SPI22616
av och underhålla under en
473 ml
lång tid.

248:–

N YHE T!

CARBON FORCE CERAMIC PROTECTIVE PAINT COATING SYSTEM
•
•
•
•
•

Självläkande egenskaper
Extrem vattenavstötning
Starkt skydd i upp till 5 år
Kan läggas i flera lager
För lack, polerad metall, glansiga fälgar,
glas, strålkastare och bakljus

WAC232

1 990:–

N YHE T!

N YHE T!

CONVERTIBLE TOP PROTECTANT
AND REPELLENT

BLACK LIGHT HYBRID GLAZE
AND SEALANT

Convertible Top Protectant and Repellent är en kompetent
impregnering för alla typer av cab och sufletter i tyg.
Receptet fungerar så att ytan blir hydrofobisk vilket gör
att vätskor och annan smuts inte
SPI19316
fastnar utan rinner av direkt.
473 ml

Polering, skydd och glans på flaska för mörka kulörer.
Black Light Hybrid är en blandning mellan ett vax och
polermedel. Tar bort lätt oxidation, fläckar samt ytliga
defekter i lacken och sen avslutar
GAP61916
karnaubavaxet med en super473 ml
grym varm glans.

350:–

478:–

HYDROCHARGE

HYDROSLICK

Hydrocharge är ett snabbt och enkelt sätt att tillföra ett
mycket kraftfullt keramiskt lackskydd som skyddar och
glänser i upp till 12 månader. Hydrocharge är, jämfört med
andra keramiska lackskydd, enkelt att lyckas med även för
en ovan person. Otroligt dryg
WAC23016
produkt som räcker till
473 ml
ca 30 bilar.

Hydroslick är en keramisk produkt som appliceras lika
härligt som ett vax men har kraften av ett avancerat
SIO2 lackskydd. Hydroslick räknas som ett hypervax med
den senaste teknologin men enkel för vem som helst att
få till ett fantastiskt resultat med.
WAC22916
473 ml

719,20:–

719,20:–

HYDROSPEED QUICK
CERAMIC DETAILER

HYBRID V07 OPTICAL SELECT
HIGH GLOSS SPRAY

Äntligen en quick detailer med SI02, d.v.s.
keramiskt innehåll för ökad styrka i skyddet.
Den här produkten är väldigt mångsidig
och allt den tar sig för gör den väldigt bra!
Rengör lättare smuts och boostar vilket vax
eller lackskydd som helst med en härlig
hinna keramiskt innehåll på några minuter.
Otrolig vattenavstötande effekt samt djup,
lyster och glans på direkten!

Kombinerad quick detailer med ett avancerat polymerskydd för snabba resultat och
långvarigt skydd. Hybrid V07 är väldigt lätt
att använda och den är en grymt bra quick
detailer. Den lämnar inga ränder och spår
efter sig, bara en ren yta och en riktigt härlig
glans och skydd av polymer.

WAC23316
473 ml

440:–

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

WAC80816
473 ml

399:–
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FRESH GLAZED DOUGHNUT
AIR FRESHENER
Doften av varma nygräddade munkar vill
man ha typ överallt. Berikad med aktiva
odörborttagare som hittar källan och
neutraliserar den för fräsch doft länge.

AIR23304
118 ml

88:–
AIR23316
473 ml

175:–

SIGNATURE SCENT AIR FRESHENER

NEW CAR SCENT AIR FRESHENER

Unik doft samt odöreliminator är huvudorden för denna
klassiska produkt från Chemical Guys. Den mest sålda
doftprodukten och man förstår varför. Söt doft men inte
för söt, fräsch men inte för mycket doft. Prova!

Gjord av naturliga ingredienser och innehåller aktiva,
doftneutraliserande enzymer som dödar bakterier,
tar bort irriterande lukter och håller dem borta.
För en bättre miljö i bilen.

AIR06904
118 ml

AIR10104
118 ml

88:–

175:–

AIR10116
473 ml

88:–

175:–

PINA COLADA SCENT AIR FRESHENER

BLACK FROST AIR FRESHNER

Doften av semester! En underbar blandning av kokos
och ananas lämnar ingen oberörd. Berikad med aktiva
odörborttagare som hittar källan och neutraliserar den för
fräsch doft länge.

En klassik gentlemannadoft av mysk – den maskulina
doften av Black frost! Berikad med aktiva odörborttagare
som hittar källan och neutraliserar den för fräsch doft
länge.

AIR22904
118 ml

AIR22404
118 ml

88:–

AIR22916
473 ml

175:–

79,20:–

AIR22416
473 ml

175:–

HONEYDEW PREMIUM AIR FRESHENER

CHUY BUBBLEGUM AIR FRESHNER

Honeydew Air Freshener använder sig av samma härliga
essens som Honeydew Snow Foam Schampo. Denna tar
bort ovälkommen odör och lämnar kvar en frisk doft av
honungsmelon.

Upplev den lekfulla barndomen med denna luftuppfriskare
med doft av ljuvligt bubbelgum! Berikad med aktiva
odörborttagare som hittar källan och neutraliserar den för
fräsch doft länge.

AIR22004
118 ml

AIR22104
118 ml

88:–
10

AIR06916
473 ml

AIR22016
473 ml

175:–

79,20:–

AIR22116
473 ml

175:–
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IN T E R IÖ R D O FT

ZESTY LEMON LIME
AIR FRESHENER

STRAWBERRY MARGARITA
AIR FRESHENER

Zesty Lemon tar bort odör på nolltid och
fyller vilket rum som helst underbar doft
av lime och citron. Berikad med aktiva
odörborttagare som hittar källan och
neutraliserar den för fräsch doft länge.

Denna rika fruktdoft av jordgubbar berikar
vilken plats som helst vare sig det är
sommarstugan, butiken, bilen eller båten.
Berikad med aktiva odörborttagare som
hittar källan och neutraliserar den för
fräsch doft länge.

AIR23204
118 ml

AIR22304
118 ml

79,20:–

79,20:–

AIR23216
473 ml

AIR22316
473 ml

175:–

175:–

PURPLE STUFF GRAPE SODA SCENT

MOMS POUND CAKE AIR FRESHENER

Denna luktar exakt som 90-talets succédrycker med
härligt söt grapesoda, färgen var alltid lila. Berikad med
aktiva odörborttagare som hittar källan och neutraliserar
den för fräsch doft länge.

Doften av en ljuvligt nygräddad sockerkaka? Ja, doften
kan beskrivas som en mix av söt citron, vanilj och smält
smör. Berikad med aktiva odörborttagare som hittar källan
och neutraliserar den för fräsch doft länge.

AIR22204
118 ml

AIR24604
118 ml

79,20:–

AIR22216
473 ml

175:–

FRESH SLICE WATERMELON
AIR FRESHENER

79,20:–

AIR22516
473 ml

175:–

VANILLA BEAN SCENT AIR FRESHENER
En fräsch stor skopa med underbar vaniljglass, nu kan
du få smaken i doftform! Berikad med aktiva odörborttagare som hittar källan och neutraliserar den
för fräsch doft länge.
AIR23104
118 ml

79,20:–
Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

79,20:–

175:–

N YHE T!

Fresh Slice Watermelon får dig att tänka på varma sommardagar året runt. Luftfräschare samt odörborttagare
med doft av vattenmelon kan aldrig vara fel.
AIR22504
118 ml

AIR24616
473 ml

AIR23116
473 ml

175:–

JDM SQUASH SCENT
AIR FRESHENER
JDM Squash scent är äntligen här.
Japan domestic market är superhett
och detsamma gäller denna doft!
Citrus mixat med godis och en liten
touch av tvål är en given succe i vilket
japanskt vrålåk som helst. Givetvis är
även denna maxad med patenterade
odörborttagande ingredienser.

AIR23516
473 ml

175:–
11
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N YHE T!

Grå = Mjuk rengöringsborste
för skonsam rengöring.
Spara tid och energi, låt borrmaskinen göra
grovjobbet. Mjuka nylonfiber för allmän
rengöring. 6-kantsfäste för chuck.
125 mm diameter.

ACC506

315:–
N YHE T!

315:–
N YHE T!

RIMPACA REACH AROUND
ULTIMATE WHEEL BRUSH SET (2-P)
Vinklat borstset som är suveränt för att
komma åt runt veck och kanter på fälgar och
hjulhus. En smidigare borste och en lite större
och fluffigare för grovjobbet. Fungerar lika bra
interiört eller under motorhuven. Borstarna
håller extra mycket vätska för att minimera
risken för repbildning.

ACC615

665:–
N YHE T!

N YHE T!

ACC508

315:–
N YHE T!

RRIMPACA ULTIMATE WHEEL
BRUSH SET (3-P)

ACC617

315:–
N YHE T!

153:–

N YHE T!

THE NIFTY BRUSH INTERIOR
DETAILING BRUSH
Perfekt designad borste för säten, golvmattor och allt invändigt som man kan tänkas
behöva göra rent på djupet. Lagom kort
handtag för optimal balans mellan kontroll
och kraft. Kemikalieresistenta följsamma
strån för lång livslängd och skonsam
rengöring.

ACC601

315:–

INTERIOR DETAILING BRUSHES
(3-PACK)
Smidiga borstar som kommer åt att göra
rent i ventilationsgaller och andra svåråtkomliga ytor för en effektiv, lagom vass
rengöring. Chemical Guys rekommenderar
att spraya Nonsense super cleaner med
valfri spädning vatten direkt på borsten och
gnugga runt för bästa rengöring.

ACC600

864:–

SPINNER CARPET DRILL BRUSH,
LIGHT DUTY
Röd = Grov rengöringsborste för en
effektiv djuprengöring.
Spara tid och energi, låt borrmaskinen göra
grovjobbet. Mjuka nylonfiber för allmän
rengöring. 6-kantsfäste för chuck.
125 mm diameter.

Borstar av suverän kvalitet och med skonsamma fibrer för att minimera repbildning
på känsliga ytor samtidigt som dom är tuffa
mot smuts. Bra längd för att även komma åt
fälg-trumman effektivt.

ACCG21

SPINNER CARPET DRILL BRUSH,
MEDIUM DUTY
Gul = Mediumhård rengöringsborste
för en effektiv djuprengöring.
Spara tid och energi, låt borrmaskinen göra
grovjobbet. Mjuka nylonfiber för allmän
rengöring. 6-kantsfäste för chuck.
125 mm diameter.

ACC507

R
TILLBEHÖ
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SPINNER CARPET DRILL BRUSH,
LIGHT DUTY

EXTERIOR DETAILING BRUSHES
(3-PACK)
Detta borst-kit är ämnat för att användas
exteriört, d.v.s. på utsidan av tex bil båt. Borstarna är extra tåliga och har lite kraftigare
borst än borst-kitet för interör användning.
Ruskigt fina att använda på fälgar, motorrum, emblem, grill, spoilers m.m.

SHORT HANDLE WHEEL BRUSH

Rejäl bekväm borste med styva nylonfiber
för kraftig rengöring. Den används väldigt
effektivt på smutsiga däck innan däckglans
appliceras samt på gummimattor tillsammans med mat renew. Det korta handtaget
gör att man får bra kraft om man behöver
skrubba hårt.

Short Handle Wheel Brush är perfekt för
smutsig hjulupphängning, fjädring, däck och
fälgar. De syntetiska fibrerna är tillräckligt
kraftfulla men ändå skonsamma mot känsliga ytor. Ergonomiskt handtag för bra grepp.

158:–

ACCG09

158:–
PREMIUM SELECT HORSE HAIR
BRUSH

SHORT HANDLE WHEEL BRUSH
Short Handle Wheel Brush är en stark men
samtidigt skonsam borste för tuffa jobb.
De syntetiska borsten är mjuk nog även för
de mest känsliga fälgar, lacker och detaljer.
Borsten kan användas för bilens nedre
paneler, till motortvätt och självklart till
fälgar och däck.

ACCG08

Premium Select Horse Hair Cleaning Brush
är en kvalitetsprodukt av naturliga fibrer för
livslängd och effektivitet. Lagom hårda fibrer
för effektiv rengöring men ändå skonsam.
18 cm.
ACCS96

229:–

172:–

N YHE T!

DETAIL BRUSH GOAT HAIR
Kemikalieresistent, mjuk detailing-borste
av gethår. Perfekt för ventilationsspjäll och
andra svåråtkomliga ytor.

ACCS06

ACCS90

PROFESSIONAL RUBBER PET
HAIR REMOVAL BRUSH
Borsten har två sidor, ett med gummiblad
och ett med grov gummiborst. Bladet
används för korthåriga/släta ytor medan
den grövre gummiborsten passar för t.ex.
bagagerumsmattor och andra kraftigare
material.

153:–

140:–
N YHE T!

WAX & DRESSING APPLICATOR
Att använda lera för att rengöra lack och andra
ytor på djupet är populärt, speciellt innan
polering. FInns i fyra grovlekar. 100 g. Lera
behöver smörjning vid användning så använd
alltid Clay Luber från Chemical Guys (se
sida 4).

Denna mjuka applikator av skum är idealisk
för att lägga på vax, dressing eller andra
liknande jobb. Mjuk och följsam för bra
grepp och en säker applicering tack vare sin
mjuka form.
ACC113C

OG CLAY BAR
YELLOW

CLAY BAR
BLUE

Lätt/medeltuffa jobb

Lätta jobb

CLY400

CLY401

228:–

CLAY BAR
BLACK

Medeltuffa jobb

För tuffaste jobben

CLY402

CLY403

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

DETAILING BAG

228:–

CLAY BAR
GRAY

228:–

79,20:–

228:–

• Minskar åtgång av produkt
• Sprider ut produkten jämnt
• Laserskuren för perfekt form

Rejäl och läcker väska i hög kvalitet.
Perfekt storlek att ha i bilen.
Väskan har fackindelning och rymmer
cirka nio flaskor à 473 ml.

ACC610

780:–
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ACCG05

BLUE STIFFY BRUSH
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R
MIRACLE DRYER MIKROFIBER

EN FAVORIT!

CHENILLE WASH MITT

MIC721

175:–

Slitstark, robust och stor tvätthandske av allra bästa mikrofiber.
Den stora modellen gör att den
håller mycket vatten och tack
vare det minimeras risken för
repor och slitage på lacken
vid tvätt.

WOOLLY MAMMOTH
DRYING TOWEL

MIC493

140:–
MIC1995

478:–

N YHE T!

MIC510

175:–
N YHE T!

ACC144

115:–

Wolly Mammoth är en stor mjuk härligt
fluffig torkduk som absorberar löjliga
mängder vätska. Dess 70/30 polyesteroch mikrofiberblandning gör avtorkningen
så effektiv och skonsam som möjligt.
Storlek 910 x 630 mm. Tvättas med
Microfiber Wash tvättmedel (se sid 6).

THE STRANGER HELPFUL
HANDY MIT

WORKHORSE BLACK
MIKROFIBER

Kan användas torr/våt som dammhandske
eller tvätthandske. Den följer konturer väldigt
bra på kurviga former. Idealisk för att rengöra ekerfälgar eller andra trånga utrymmen
Dammar av din bil interiört snabbt och effektivt. Håller stora mängder vatten för
en säker tvätt.

Den perfekta torkduken vid rengöring
och skydd av fordonets yttre delar såsom
hjul, däck, motor och plastdelar etc.
Är tillverkad av en 70/30 mikrofiberblandning som garanterar en repfri
och mjuk avtorkning. 400 x 400 mm.
Tvättas med Microfiber Wash tvättmedel
(se sid 6).

MIC35303

127,20:–

BEAR CLAW SCRATCH FREE
PREMIUM WASH MITT
Lyxig tvätthandske av syntetisk björnpäls.
Håller mer än fem gånger sin egen vikt
av vatten/schampo blandning. Tvättas i
tvättmaskin utan sköljmedel. Den gillar att
blåsas rent med tryckluft ibland för att bli
riktigt fluffig igen.

115:–

MIC32303

Miracle Dryer är en otroligt mångsidig,
effektiv och högabsorberande torkduk
tillverkad av premium 70/30 mikrofiber.
Även om den är stor, tjock och rymmer
stora mängder vatten är den lätt att
vrida ur och den torkar mycket snabbt.
Storlek 910 x 630 mm. Tvättas med
Microfiber Wash tvättmedel (se sid 6).

WINDOW MIKROFIBER
Våffelvävd torkduk, hårdsydd för
effektiv och dammfri operation.
Window mikrofiber tvättas i tvättmaskin
ihop med Mikrofiber Wash-tvättmedel
(se sid 6).
MIC708

140:–
EL GORDO
MICROFIBER TOWEL

HAPPY ENDING
RED EDGELESS

Dessa superfluffiga mikrofiberdukar
är speciellt framtagna för vattenlös
tvätt av ditt fordon tillsammans med
Swift Wipe Waterless Car Wash.
El Gordo är tillverkad i en polyester-/
mikrofiberblandning som gör den
extra mjuk. Tvättas med Microfiber
Wash tvättmedel (se sid 6).

Happy Ending är en mikrofiberduk
som är gjord med en 70/30-blandning av polyester/mikrofiber som
garanterar en repfri och mjuk
avtorkning. Dessa dukar är speciellt
framtagna för känslig och mjuk lack.
400 x 400 mm. Tvättas med Microfiber Wash tvättmedel (se sid 6).

MIC34103

210:–

TTEN
FÖR HÖGTRYCKSTVÄ

BIG MOUTH, MAX RELEASE FOAM GUN
Detta törs vi påstå är den bästa skumkanonen på marknaden. Big Mouth Max
Release har alla inställningar du behöver ha för att göra din biltvätt till veckans
roligaste grej! Skumkanonen har ett överdimensionerat fullt reglerbart huvud för
spridningsvinkeln från koncentrerat till att täcka stor yta. På ratten i toppen av
kanonen regleras blandningen av kem och vatten, mer eller mindre skum.
Den greppvänliga behållaren rymmer 1 liter och gapar stort i mynningen
för att minimera spill. ¼” nippel för snabbkoppling ingår.

NGEN

FÖR TRÄDGÅRDSSLA

EQP324
BRA PRIS!

1 498:–

N YHE T!

TORQ SNOW FOAM BLASTER R1
Supersmidigt sätt att skumma bilen utan högtryckstvätt. Funkar med vanlig
trädgårdsslang, 3/4” nippel hane ingår för 1/2” standard trädgårdsanslutning
av typ Gardena. 3 st dysor ingår (ligger i behållaren) för olika vattenflöden.
Den ena trycks i mynningen innan den transparanta slangen för uppsug av
kem monteras. Se medföljande bruksanvisning för data.

N YHE T!

MIC29202

PREMIUM GRADE
MICROFIBER APPLICATORS
Applikator som är mjuk och behändig
att använda för att sprida t.ex. vax på
lack eller dressings på däck och plast. Är
tvättbar i tvättmaskin, som vanligt med
mikrofiber vill man undvika att använda
sköljmedel vid tvätt.

127,20:–
Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

EQP323
BRA PRIS!

550:–

WONDER WAVE
DURAFOAM APPLIKATOR
Durafoam är en laserskuren mönstrad
applikator av skum för bästa jämnaste
möjliga applicering av dressingar för däck,
vinyl och plast.
ACC300

71,20:–
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swissvax
high performance car care

™

hand made in switzerland

Schweiziska Swissvax har tillverkat vax sedan 1930. Från början blandades produkterna för hand i köket hemma hos
familjen Anwander – och då, precis som idag, var hemligheten bakom framgången den höga halten karnaubavax.

16

Karnaubavax är världens hårdaste, renaste, mest transparenta –
och dyraste – naturliga vax. Och även om vaxköket inte längre
ligger hemma hos ägarfamiljen blandas varje karnaubavax
fortfarande noggrant för hand innan det försiktigt hälls i sin
burk. Komplexiteten i varje recept och den känsliga processen
som krävs tillåter helt enkelt inte någon industriproduktion.

premiumvaxerna. Här finns, förutom exempelvis allroundvax,
vax för vita bilar och vax för matta bilar, även vax som är specialgjorda för olika bilmärken, som Porsche, BMW och Mercedes.
Här finns också vaxernas vax – Divine (med över 60 % ultrarent
karnaubavax!) som blandas helt utifrån den specifika bilen och
levereras i handgjord glaslåda med graverad silverplakett.

FRÅN ALLROUND TILL DIVINE
Snart 100 år senare är Swissvax ett av världens mest kända varumärken när det gäller bilvård – inte minst tack vare de unika

Vax från Swissvax lämnar inga vita rester på gummi eller
lister. Drygt är det också, en burk på 200 ml räcker till minst
15 applikationer.

SWISSVAX

AU BA
30 % KARN
ONYX
• Bästa allroundvaxet för dig som vill ha äkta Swissvax-känsla
• 30 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
• Enkelt att använda, förträfflig djupglans och imponerande
vattenavstötande effekt

SE1015011
50 ml

SE1015010
200 ml

BRA PRIS!

315:–
BRA PRIS!

955:–

AU BA
40 % KARN
ZUFFENHAUSEN
•
•
•
•

Specialutgåva framtaget för Porsche
40 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
Receptet är noga beräknat för Porsches lacksystem
Döljer effektivt mikrodefekter samtidigt som den generösa mängden
karnauba garanterar långvarig glans och skydd

SE1015179
50 ml

SE1015180
200 ml

BRA PRIS!

590:–
BRA PRIS!

1 710:–

AU BA
40 % KARN
SCUDERIA
• Specialvax framtaget för italienska skönheter
• 40 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
• Receptet är noga beräknat för bilar med lacksystem från Italien:
Ferrari, Alfa Romeo m.fl.
• Döljer effektivt mikrodefekter samtidigt som den generösa mängden
karnauba garanterar långvarig glans och skydd

SE1015639
50 ml

SE1015640
200 ml

BRA PRIS!

590:–
BRA PRIS!

1 710:–

AU BA
40 % KARN
BLAU-WEISS
•
•
•
•

Specialvax framtaget för BMW
40 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
Receptet är noga beräknat för BMW:s lacksystem
Döljer effektivt mikrodefekter samtidigt som den generösa mängden
karnauba garanterar långvarig glans och skydd

SE1015139
50 ml

SE1015140
200 ml

BRA PRIS!

590:–
BRA PRIS!

1 710:–

AU BA
40 % KARN
GLACIER
• Oöverträffat specialvax för vita bilar
• 40 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
• Receptet är noga förädlat där man tagit bort vissa naturliga
extrakt för extra klarhet
• Extra motståndskraftigt mot insekter, tjära och mörka rinningar från regn

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

SE1015129
50 ml

SE1015130
200 ml

BRA PRIS!

590:–
BRA PRIS!

1 710:–
17

SWISSVAX

AU BA
40 % KARN
SINDELFINGEN
•
•
•
•

Specialutgåva framtaget för Mercedes
40 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
Receptet är noga beräknat för Mercedes lacksystem
Döljer effektivt mikrodefekter samtidigt som den generösa mängden
karnauba garanterar långvarig glans och skydd

SE1015111
50 ml

SE1015112
200 ml

BRA PRIS!

590:–
BRA PRIS!

1 710:–

AU BA
40 % KARN
SHIELD
•
•
•
•

SE1015109
Det optimala skyddet, berikat med PTFE (teflon)
50 ml
40 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
Den behandlade lacken har mycket hög motståndskraft mot naturliga element
Lacken bör rengöras noga innan applicering för bästa effekt
SE1015110
200 ml

BRA PRIS!

615:–
BRA PRIS!

1 810:–

AU BA
50 % KARN
CONCORSO
•
•
•
•

Kan ett vax bli bättre?
50 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
Otroliga reflektioner och djup härlig glans utlovas
Exceptionell hydrofobisk effekt med optimal balans mellan
glans och hållbarhet

SE1015199
50 ml

SE1015200
200 ml

BRA PRIS!

890:–
BRA PRIS!

2 670:–

AU BA
40 % KARN
OPAQUE
• Matt är onåbar skönhet – och borde alltid vara så
• 40 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
• Skyddar den matta klarlacken från fingeravtryck, smuts,
vattenfläckar och insektsrester
• Den matta effekten av den mattlackade eller wrappade
ytan blir bestående och berikad

SE1015117
50 ml

SE1015118
200 ml

BRA PRIS!

635:–
BRA PRIS!

2 040:–

AU BA
60 % KARN
DIVINE
Divine är det mest exklusiva vaxet du hittar på Swissvax och det är känt som
ett av världens mest exklusiva vaxer. Varje år tillverkas ett begränsat antal av
detta vax för entusiaster som vill ha det bästa för sitt fordon. Ett exceptionellt
vax som innehåller över 60 % av det renaste elfenbensvita karnaubavaxet på
marknaden och är berikat med extrakt från persika, valnöt och vanilj. Vaxet
blandas för hand för varje enskild kunds specifika behov och levereras i en
handgjord glaslåda med graverad silverplakett.
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SE1015990
2 x 200 ml
BRA PRIS!

30 920:–

SWISSVAX

AU BA
45 % KARN
INFUSION
• Specialvax för gelcoat, berikat med PTFE (teflon)
• 45 % förstklassigt brasilianskt karnaubavax
• Extra motståndskraftig mot elementen som en båt normalt utsätts för

MC1015130
200 ml
BRA PRIS!

1 460:–

LOTOS SPEED
•
•
•
•

Quick detailer med Swissvax-kvalitet
För optimal applicering – spraya på, sprid ut och torka torrt med mikrofiberduk
Inga rester, inga ränder och ingen vit färgning på svart gummi eller lister
Reducerar friktion och bygger glans på alla ytor utom textil

SE1032720
500 ml
BRA PRIS!

420:–

AUTOBAHN
• Innovativ fälgförsegling med karnaubavax för perfekt glans
• PTFE (teflon) säkerställer ett kraftfullt skydd
• Förebygger ansamling av bromsdamm och lämnar inga vita rester

SE1055010
50 ml
BRA PRIS!

420:–

VAXAPPLIKATOR
Vaxapplikatorn från Swissvax är speciellt framtagen för att fungera optimalt med
Swissvax övriga produkter på ett enkelt och skonsamt sätt. Produkten, som är kiselfri,
kan återanvändas genom maskintvätt. Vi rekommenderar att man använder olika
applikatorer för t ex kaross och fälgar.

SE1091010
BRA PRIS!

67:–

LEATHER CARE KIT
Leather Care Kit från Swissvax är ett funktionellt och sofistikerat kit som
innehåller allt du behöver för att enkelt rengöra, fräscha upp och skydda
läderinteriörer. Produkterna kan användas på allt av nappaskinn och ger
professionella resultat på kortast möjliga tid. Det gör att du enkelt kan rengöra
skinnet noggrant, men ändå på ett skonsamt sätt och sedan följa upp med ett
långvarigt skydd som hjälper skinnet att behålla sin naturliga fukt och förhindra
skador på grund av UV-strålning. Innehåller förutom väska även leather cleaner,
leather milk, borste och torkduk.

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

SE1042690
BRA PRIS!

1 200:–
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Bästa poleringsguiden finns redan i din ficka. Nu
behöver du inte fundera på vilken maskin ihop med
vilket medel som kan vara den bästa lösningen för
ditt polerproblem. Rupes har tagit fram en generator
på sin webb som snabbt filterar fram den ultimata

kombination av maskin/medel till respektive lack
och skada. Enklare finns inte!
Scanna QR-koden här och
kom direkt till webbappen.

1.TYP AV LACK
Välj först vilken typ
av lack ditt objekt har.
Du väljer genom att
svajpa höger/vänster.

2. TYP AV
SKADA/PROBLEM
Här svajpar du höger/vänster
mellan olika typer av skador som
exempelvis repor, oxidation och
dammnoppor eller om du helt
enkelt bara vill uppnå
”Show Car Finish”.

3. TYP AV
MASKIN/PAD/MEDEL
Här visas nu ett gäng maskiner med
olika polerrörelser och dessa är matchade med
korrekt pad + medel. Det finns alltid en eller
flera maskin/pad/medel som är den bästa
lösningen samtidigt som den varnar för
olämpliga kombinationer.
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SNABBA FAKTA OM POLERRÖRELSERNAS EGENSKAPER

HA KOLL PÅ DE OLIKA POLERRÖRELSERNA
Den ena rörelsen är inte bättre än den andra. Med rätt teknik och kunskap kan
du få likvärdiga resultat med alla tre. Testa gärna – du kanske får en ny favorit!

1

ROTERANDE RÖRELSE – MEST AGGRESSIV
Den mest aggressiva, men också mest svårhanterliga
rörelsen. Det gäller att ha bra koll på tekniken och att
använda rätt polertrissa/polermedel för att lyckas.
Den roterande rörelsen gör dessutom att
maskinen vill vandra iväg, vilket gör det
hela lite mer fysiskt ansträngande.
SINGLE ACTION

2

KUGGDRIVEN RÖRELSE – FÖR KLURIGA STÄLLEN
Här blir rörelsen tätare längst in på polertrissan
och mer utdragen längre ut. Den kuggdrivna
rörelsen kräver ingen stor orbit för att vara
effektiv och passar därför perfekt när du
jobbar med svåra former eller nära kanter.

ACTION
FORCED DUAL

3

OSCILLERANDE RÖRELSE – JÄMNARE OCH ENKLARE
Den oscillerande rörelsen är säker att använda tack vare att
den polerar kallare än roterande. Hela polertrissan gör
samma rörelse vilket eliminerar risken för hologrambildning. Rörelsen garanterar en trygg och jämn polering.
Snabb borttagning av defekter får man genom att föra
maskinen extra långsamt över ytan. Oftast räcker det att
polera ytan i endast 1 steg.

DUAL ACTION

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se
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POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:
1. LHR21III/STD Naken maskin
2. 9.BW180H Ullpad blå
3. 9.BW180M Ullpad gul
4. 9.DA180H Skumpad blå
5. 9.DA180M Skumpad gul
6. 9.DACOARSE25 Polermedel coarse blå
7. 9.DAFINE25 Polermedel fine gul
8. 9.PROTECT25 Uno protect one step
9. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
10. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul
11. 9.BF9070 Mikrofiberduk vit
12. 9.Z86 Polerförkläde
13. 9.BF7001 Claw pad tool
14. 9.Z1024 Kabelklämma
15. 9.Z1043/BF BigFoot bag

BIGFOOT LHR21 MARK III
OSCILLERANDE POLERMASKIN

High end-polermaskin med otroligt vridmoment och rotationsförmåga även över kurviga paneler. Och även om man sällan behöver gå över hastighet 4 på den sexgradiga
skalan så finns kraften där. Mark III har en progressiv strömställare som ger dig full
kontroll över varvtalet utan att behöva byta grepp. Elektronikmodulen justerar automatiskt kraften till motorn och bevarar det inställda maxvarvtalet på reglaget. Greppområdena har förstärkt gummi för bekväm styrning. Det låga vibrationsvärdet gäller med
Rupes polertrissor eftersom maskinens balansklump är viktad ihop med dessa.

LHR21III/LUX
Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

LHR21III/BAS
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 och 14)

LHR21III/STD
Endast polermaskinen
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BRA PRIS!

7 750:–
BRA PRIS!

6 350:–
BRA PRIS!

6 030:–

POLERRONDELLER TILL LHR21III
9.DA180H

Skumpad blå

9.DA180M

Skumpad gul

9.DA180S

Skumpad vit

9.BW180H

Ullpad blå

9.BW180M

Ullpad gul

9.BF170FH

Mikrofiber blå

9.BF170FM

Mikrofiber gul

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

TEKNISK DATA – LHR21III
Stödrondell mm

150

Polerrondell max mm

180

Varvtal v/min

3 000-4 500

Orbit mm

21

Motoreffekt W

500

Vikt kg

2,7

1. LHR15III/STD Naken maskin
2. 9.BW150H Ullpad blå
3. 9.BW150M Ullpad gul
4. 9.DA150H Skumpad blå
5. 9.DA150M Skumpad gul
6. 9.DACOARSE25 Polermedel coarse blå
7. 9.DAFINE25 Polermedel fine gul
8. 9.PROTECT25 Uno protect one step
9. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
10. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul
11. 9.BF9070 Mikrofiberduk vit
12. 9.Z86 Polerförkläde
13. 9.BF7001 Claw pad tool
14. 9.Z1024 Kabelklämma
15. 9.Z1043/BF BigFoot bag

POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:

BIGFOOT LHR15 MARK III

OSCILLERANDE POLERMASKIN

POLERRONDELLER TILL LHR15III
9.DA150H

Skumpad blå

9.DA150M

Skumpad gul

9.DA150S

Skumpad vit

9.BW150H

Ullpad blå

9.BW150M

Ullpad gul

9.BF150FH

Mikrofiber blå

9.BF150FM

Mikrofiber gul

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

TEKNISK DATA – LHR15III

Gott om kraft, högt varvtal och smidigheten av 15 mm oscillerande rörelse och
125 mm stödplatta gör high end-maskinen LHR15 III till en favorit hos många proffs.
Även om man sällan behöver gå över hastighet 4 på den sexgradiga skalan så finns
kraften där. Den progressiva strömställaren ger dig full kontroll över varvtalet utan att
behöva byta grepp. Elektronikmodulen justerar automatiskt kraften till motorn och
bevarar det inställda maxvarvtalet på reglaget. Greppområdena har förstärkt gummi
för bekväm styrning. Det låga vibrationsvärdet gäller med Rupes polertrissor eftersom
maskinens balansklump är viktad ihop med dessa.

LHR15III/LUX
Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

LHR15III/BAS

Stödrondell mm

125

Polerrondell max mm

150

Varvtal v/min

3 000–5 200

Orbit mm

15

LHR15III/STD

Motoreffekt W

500

Endast polermaskinen

Vikt kg

2,6

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 och 14)

BRA PRIS!

7 450:–
BRA PRIS!

6 150:–
BRA PRIS!

5 600:–
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POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:
1. LHR21ES/STD Naken maskin
2. 9.BW180H Ullpad blå
3. 9.BW180M Ullpad gul
4. 9.DA180H Skumpad blå
5. 9.DA180M Skumpad gul
6. 9.DACOARSE25 Polermedel coarse blå
7. 9.DAFINE25 Polermedel fine gul
8. 9.PROTECT25 Uno protect one step
9. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
10. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul
11. 9.BF9070 Mikrofiberduk vit
12. 9.Z86 Polerförkläde
13. 9.BF7001 Claw pad tool
14. 9.Z1024 Kabelklämma
15. 9.Z871/BF BigFoot bag

BIGFOOT LHR21ES
OSCILLERANDE POLERMASKIN

Storsäljaren sedan revolutionen 2010 gör ingen besviken. Det här är en otroligt kompetent instegsmaskin i Rupes-världen. 21 mm oscillerande rörelse ihop med 150 mm
stödplatta ger kraft och finish i en häftig harmoni. Trots att LHR21ES har funnits i några
år är tekniken innanför skalet fortfarande en referens som många försöker kopiera.
Elektronikmodulen känner av nuvarande belastning och ökar eller minskar kraften från
motorn för att alltid hålla det varvtal som är inställt som max på reglaget. Det låga
vibrationsvärdet gäller med Rupes polertrissor eftersom maskinens balansklump
är viktad ihop med dessa.

LHR21ES/LUX
Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

LHR21ES/BAS
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 och 14)

LHR2ES/STD
Endast polermaskinen

LHR21ES/BÅT
Ett komplett marint kit med väska, trissor och polermedel samt vax
avsedda for marin polering (se sid 42)
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BRA PRIS!

6 290:–
BRA PRIS!

4 720:–
BRA PRIS!

4 150:–
BRA PRIS!

6 490:–

POLERRONDELLER TILL LHR21ES
9.DA180H

Skumpad blå

9.DA180M

Skumpad gul

9.DA180S

Skumpad vit

9.BW180H

Ullpad blå

9.BW180M

Ullpad gul

9.BF170FH

Mikrofiber blå

9.BF170FM

Mikrofiber gul

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

TEKNISK DATA – LHR21ES
Stödrondell mm

150

Polerrondell max mm

180

Varvtal v/min

2 000–4 200

Orbit mm

21

Motoreffekt W

500

Vikt kg

2,6

Vibration m/sek²

2,7

Mätosäkerhet m/sek²

1,7

Ljudtrycksnivå dB(A)

88

1. LHR15ES/STD Naken maskin
2. 9.BW150H Ullpad blå
3. 9.BW150M Ullpad gul
4. 9.DA150H Skumpad blå
5. 9.DA150M Skumpad gul
6. 9.DACOARSE25 Polermedel coarse blå
7. 9.DAFINE25 Polermedel fine gul
8. 9.PROTECT25 Uno protect one step
9. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
10. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul
11. 9.BF9070 Mikrofiberduk vit
12. 9.Z86 Polerförkläde
13. 9.BF7001 Claw pad tool
14. 9.Z1024 Kabelklämma
15. 9.Z871/BF BigFoot bag

POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:

BIGFOOT LHR15ES
OSCILLERANDE POLERMASKIN
POLERRONDELLER TILL LHR15ES
9.DA150H

Skumpad blå

9.DA150M

Skumpad gul

9.DA150S

Skumpad vit

9.BW150H

Ullpad blå

9.BW150M

Ullpad gul

9.BF150FH

Mikrofiber blå

9.BF150FM

Mikrofiber gul

Kompetent och smidig instegsmaskin i Rupesvärlden. Är baserad på samma högkvalitativa stomme som LHR21ES, men har balanserats om för 15 mm oscillerande rörelse och
125 mm stödplatta för en smidigare framtoning. Polertrissornas mindre diameter och
den mindre oscillerande rörelsen gör att du kan polera lite närmare kanter med större
precision samtidigt som det är enklare att polera konkava och andra kurviga paneler.
Högt varvtal gör att 15-maskinen avverkar repor nästan lika fort som 21:an trots den
mindre rörelsen. Det låga vibrationsvärdet gäller med Rupes polertrissor eftersom
balansklumpen är viktad ihop med dessa.

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

LHR15ES/LUX

TEKNISK DATA – LHR21ES

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

Stödrondell mm

150

Polerrondell max mm

180

Varvtal v/min

2 000–4 200

Orbit mm

21

Motoreffekt W

500

Vikt kg

2,6

Vibration m/sek²

2,7

LHR15ES/STD

Mätosäkerhet m/sek²

1,7

Endast polermaskinen

Ljudtrycksnivå dB(A)

88

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

LHR15ES/BAS
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 och 14)

BRA PRIS!

5 820:–
BRA PRIS!

4 350:–
BRA PRIS!

3 880:–
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POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:
1. LHR12E/STD Naken maskin
2. 9.BW150H Ullpad blå
3. 9.BW150M Ullpad gul
4. 9.DA150H Skumpad blå
5. 9.DA150M Skumpad gul
6. 9.DACOARSE25 Polermedel coarse blå
7. 9.DAFINE25 Polermedel fine gul
8. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
9. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul
10. 9.BF9070 Mikrofiberduk vit
11. 9.Z86 Polerförkläde
12. 9.45401 Abrasives X-cut P2000
13. 9.45403 Abrasives X-cut P3000
14. 980.041 Interface Distansplatta
15. 9.Z1024 Kabelklämma
16. 9.Z883/BF BigFoot bag

BIGFOOT LHR12E DUETTO
OSCILLERANDE POLERMASKIN

Duetto är en kombinationsmaskin för slipning och polering i smidigt format. Efter
mängder av tester kom Rupes fram till att den optimala oscillerande rörelsen för dessa
jobb är exakt 12 mm. Idén är att med Rupes X-cut sliprondeller effektivt, skonsamt och
utan värmeutveckling slipa ner defekter i lacken och sen polera upp dem till strålande
glans. Den intelligenta varvtalsregulatorn sitter på bakgaveln av maskinen och låter
dig kontrollera hastigheten steglöst. Tack vare den smarta gummiklacken på ovansidan ligger maskinen stilla mellan arbeten. Det låga vibrationsvärdet gäller med Rupes
polertrissor eftersom maskinens balansklump är viktad ihop med dessa.

LHR12E/LUX
Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

LHR12E/BAS
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 och 15)

LHR12E/STD
Endast polermaskinen
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POLERRONDELLER TILL LHR12E
9.DA150H

Skumpad blå

9.DA150M

Skumpad gul

9.DA150S

Skumpad vit

9.BW150H

Ullpad blå

9.BW150M

Ullpad gul

9.BF150FH

Mikrofiber blå

9.BF150FM

Mikrofiber gul

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)
BRA PRIS!

5 300:–
BRA PRIS!

4 350:–
BRA PRIS!

3 700:–

TEKNISK DATA – LHR12E
Stödrondell mm

125

Polerrondell max mm

150

Varvtal v/min

4 000–5 500

Orbit mm

12

Motoreffekt W

400

Vikt kg

2,6

Vibration m/sek²

2,7

Mätosäkerhet m/sek²

0,5

1. LHR75E/STD Naken maskin
2. 9.BW1O0H Ullpad blå
3. 9.BW1O0M Ullpad gul
4. 9.DA1O0H Skumpad blå
5. 9.DA1O0M Skumpad gul
6. 9.DACOARSE25 Polermedel coarse blå
7. 9.DAFINE25 Polermedel fine gul
8. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
9. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul
10. 9.BF9070 Mikrofiberduk vit
11. 9.Z86 Polerförkläde
12. 9.Z1024 Kabelklämma
13. 9.Z883/BF BigFoot bag

POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:

BIGFOOT LHR75E MINI
OSCILLERANDE POLERMASKIN

POLERRONDELLER TILL LHR75E
9.DA100H

Skumpad blå

9.DA100M

Skumpad gul

9.DA100S

Skumpad vit

9.BW100H

Ullpad blå

9.BW100M

Ullpad gul

9.BF100FH

Mikrofiber blå

9.BF100FM

Mikrofiber gul

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

TEKNISK DATA – LHR75E

Kompakta Mini använder 75 mm stödplatta och 12 mm oscillerande rörelse för att
kombinera effektivitet och smidighet på ett väldigt bra sätt. Ofta är LHR75E Mini den
andra maskinen från Rupes man inhandlar, efter någon av de större bröderna. Mini
delar kropp och teknik med kusinen Duetto, men har annan balansklump som matchar
den lättare stödplattan och de lättare polertrissorna. När en bil ska poleras finns det
alltid mindre och svåråtkomliga partier som kan vara svåra att polera på ett effektivt
sätt med en stor maskin – med Mini är du redo för alla uppdrag. Det låga vibrationsvärdet gäller med Rupes polertrissor eftersom maskinens balansklump är viktad ihop
med dessa.

LHR75E/LUX
Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

Stödrondell mm

75

Polerrondell max mm

100

Varvtal v/min

4 000–5 500

Orbit mm

12

Motoreffekt W

400

Vikt kg

2,3

LHR75E/STD

Vibration m/sek²

2,5

Endast polermaskinen

Mätosäkerhet m/sek²

0,5

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

LHR75E/BAS
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 12)

BRA PRIS!

5 240:–
BRA PRIS!

4 380:–
BRA PRIS!

3 780:–
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POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:
1. LK900E/STD Naken maskin
2. 9.BW150H Ullpad blå
3. 9.BW150M Ullpad gul
4. 9.DA150H Skumpad blå
5. 9.DA150M Skumpad gul
6. 9.DACOARSE25 Polermedel coarse blå
7. 9.DAFINE25 Polermedel fine gul
8. 9.PROTECT25 Uno protect one step
9. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
10. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul
11. 9.BF9070 Mikrofiberduk vit
12. 980.037 Stödrondell 125 mm
13. 981.089 Stödrondell 150 mm
14. 9.BF7001 Claw pad tool
15. 9.Z1024 Kabelklämma
16. 9.Z999/BF BigFoot bag

POLERRONDELLER TILL LK900E

BIGFOOT LK900E

9.DA150H

Skumpad blå

9.DA150M

Skumpad gul

KUGGDRIVEN POLERMASKIN

9.DA150S

Skumpad vit

9.BW150H

Ullpad blå

LK900E har en kuggdriven oscillerande rörelse. Den gör alltså två olika rörelser (roterar
och oscillerar) i en fixerad bana. Maskinen är nästan som en roterande maskin att
hantera men minimerar, tack vare den oscillerande rörelsen på 5 mm, risken för lackdefekter som hologram. Den kuggdrivna rörelsen presterar allra bäst nära kanter och på
kurviga paneler eftersom den roterande rörelsen aldrig stannar upp, utan polerar jämt
och kraftfullt oavsett underlag. Även den som är ovan får enkelt glänsande resultat.
Maskinen är den enda av Rupes polermaskiner där du kan byta stödplatta – mellan
125 och 150 mm – och få antingen en smidigare maskin eller en som tar större yta.
LK900E har intelligent elektronik, progressiv strömställare samt gummiförstärkningar
på nos och handtag för stabilt grepp.

9.BW150M

Ullpad gul

9.BF150FH

Mikrofiber blå

9.BF150FM

Mikrofiber gul

9.DA180H

Skumpad blå

9.DA180M

Skumpad gul

9.DA180S

Skumpad vit

9.BW180H

Ullpad blå

9.BW180M

Ullpad gul

9.BF170FH

Mikrofiber blå

9.BF170FM

Mikrofiber gul

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

TEKNISK DATA – LK900E

LK900E/LUX
Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

LK900E/STN
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 15)
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BRA PRIS!

7 480:–
BRA PRIS!

6 200:–

Stödrondell mm

125 & 150

Varvtal v/min

265–535

Orbit mm

5

Vikt kg

2,8

Kabellängd m

9

Vibration m/sek²

5,0

Mätosäkerhet m/sek²

2,0

Ljudtrycksnivå dB(A)

88,5

1. LH19E/STD Naken maskin
2. 9.BL180H Ullpad blå
3. 9.BR150H Skumpad blå
4. 9.BR150M Skumpad gul
5. 9.BRCOARSE25 Polermedel coarse blå
6. 9.BRFINE25 Polermedel fine gul
7. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
8. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul
9. 9.Z1024 Kabelklämma
10. 9.BF7001 Claw pad tool
11. 9.Z86 Polerförkläde
12. 811.374 Loop handtag
13. 81.322 Sidohandtag
14. 992.500 Stödrondell 125 mm
14. 9.Z998/BF BigFoot bag

POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT DLX-SET:

POLERRONDELLER för stödrondell 992.500 125 mm
9.BR150H

Skumpad blå

9.BR150M

Skumpad gul

9.BR150S

Skumpad vit

9.BL180H

Tvinnad ulltrissa

9.BL150F

Cut & Finnish ulltrissa

POLERRONDELLER för stödrondell 992.600 150 mm
9.BR180H

Skumpad blå

9.BR180M

Skumpad gul

9.BR180S

Skumpad vit

9.BL200H

Tvinnad ulltrissa

9.BL180F

Cut & Finnish ulltrissa

POLERRONDELLER för stödrondell 992.650 165 mm
9.BR200H

Skumpad blå

9.BR200M

Skumpad gul

9.BR200S

Skumpad vit

9.BL230H

Tvinnad ulltrissa

9.BL200F

Cut & Finnish ulltrissa

BIGFOOT LH19E

ROTERANDE POLERMASKIN
LH19E är fullproppad med smarta funktioner som underlättar arbetet. En stor fördel är
att strömställaren är progressiv – du kontrollerar varvtalet med hur hårt du trycker in
strömställaren steglöst under arbetets gång, utan att behöva byta grepp för att justera
på reglaget. LH19E använder sig av en smart extra reduktionsväxel, motorn går alltid
på tillräckligt högt varvtal vilket gör luftkylningen effektiv samtidigt som maskinen är
kraftfull. Du kan justera det medföljande Loop-handtaget på flera sätt och även ta
bort det om du föredrar en slimmad maskin. LH19E passar perfekt ihop med dagens
högpresterande polertrissor och polermedel (jfr med den gamla typen av medel som
behövde 2500 rpm för att prestera).

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

LH19E/DLX

TEKNISK DATA – LH19E

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

Stödrondell mm

Ø Max 200

Polerrondell max mm

Max 200

Varvtal v/min

450–1 700

Motoreffekt W

1 200

Vikt kg

2,2

Kabellängd m

9

Vibration m/sek²

2,8

LH19E/STD

Mätosäkerhet m/sek²

1,3

Endast polermaskinen

Ljudtrycksnivå dB(A)

88

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

LH19E/STN
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 och 14)

BRA PRIS!

6 080:–
BRA PRIS!

4 790:–
BRA PRIS!

4 560:–
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POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:
1. 9.Z987/BF Nano tillbehörsbag
2. 9HP120LT AC/DC adapter
3. 9HB120LT Batteri iBrid
4. 9HC120LT Batteriladdare
5. 291.390 Förlängare
6. 9.DA40H/6 Polersvamp blå 40 mm
7. 9.DA40M/6 Polersvamp gul 40 mm
8. 9.DA70H/4 Polersvamp blå 70 mm
9. 9.DA70M/4 Polersvamp gul 70 mm
10. 9.DACOARSE250 Polermedel blå
11. 9.DAFINE250 Polermedel gul

12. 562.390 Adapter roterande, grön
13. 581.390/C Adapter 3 mm orbit, blå
14. 58.390/C Adapter 12 mm orbit, röd
15. 995.001 Stödrondell 34 mm kardborre
16. 996.001/1 Stödrondell 50 mm kardborre
17. 997.001 Stödrondell 34 mm klister
18. 9.BF3000/1 Borste hästhår, mjuk
19. 9.BF3030/1 Borste nylon, hård
20. 9.45520 Slippapper 35 mm P2000
21. 9.45530 Slippapper 35 mm P3000
22. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
23. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul

NANO IBRID, LÅNG HALS
OSCILLERANDE/ROTERANDE POLERMASKIN

iBrid Nano är en revolutionerande produkt för arbete med detaljer. Maskinen bygger på
samma koncept som de andra produkterna i BigFoot-familjen, men levererar ett ännu
mindre format och många fler möjligheter. Du kan till exempel växla mellan oscillerande (12 mm eller 3 mm orbit) och roterande läge – smidigt och unikt. Du kommer bli
förvånad när du lärt känna Nano ordentligt, när du polerar bort P1500-repor i ett nafs
med Rupes ulltrissa. Liten men otroligt kraftfull.

HR81ML/LUX
Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

HR81ML/STB
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(3 (2 st), 4, 14 och 15)

9.HR81ML
Endast polermaskinen

30

POLERRONDELLER TILL NANO IBRID
9.DA40H/6

Skumpad blå

9.DA40M/6

Skumpad gul

9.BW40H/4

Ullpad blå

9.BW40M/4

Ullpad gul

9.DA70H/4

Skumpad blå

BRA PRIS!

9.DA70M/4

Skumpad gul

8 500:–

9.BW70H/4

Ullpad blå

BW70M/

Ullpad gul

BRA PRIS!

6 010:–
BRA PRIS!

4 940:–

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

TEKNISK DATA – HR81
Varvtal v/min

2 000–5 000

Motoreffekt W

60

Vikt kg

0,7

Kabellängd m

3,9

1. 9.Z987/BF Nano tillbehörsbag
2. 9HP120LT AC/DC adapter
3. 9HB120LT Batteri iBrid
4. 9HC120LT Batteriladdare
5. 291.390 Förlängare
6. 9.DA40H/6 Polersvamp blå 40 mm
7. 9.DA40M/6 Polersvamp gul 40 mm
8. 9.DA70H/4 Polersvamp blå 70 mm
9. 9.DA70M/4 Polersvamp gul 70 mm
10. 9.DACOARSE250 Polermedel blå
11. 9.DAFINE250 Polermedel gul

12. 562.390 Adapter roterande, grön
13. 581.390/C Adapter 3 mm orbit, blå
14. 58.390/C Adapter 12 mm orbit, röd
15. 995.001 Stödrondell 34 mm kardborre
16. 996.001/1 Stödrondell 50 mm kardborre
17. 997.001 Stödrondell 34 mm klister
18. 9.BF3000/1 Borste hästhår, mjuk
19. 9.BF3030/1 Borste nylon, hård
20. 9.45520 Slippapper 35 mm P2000
21. 9.45530 Slippapper 35 mm P3000
22. 9.BF9050 Mikrofiberduk blå
23. 9.BF9060 Mikrofiberduk gul

POLERMASKINER BIGFOOT

KOMPLETT LUX-SET:

NANO IBRID, KORT HALS
OSCILLERANDE/ROTERANDE POLERMASKIN

POLERRONDELLER TILL NANO IBRID
9.DA40H/6

Skumpad blå

9.DA40M/6

Skumpad gul

9.BW40H/4

Ullpad blå

9.BW40M/4

Ullpad gul

9.DA70H/4

Skumpad blå

9.DA70M/4

Skumpad gul

9.BW70H/4

Ullpad blå

BW70M/

Ullpad gul

(Priserna på rondellerna hittar du på sidorna 35-38)

iBrid Nano är en revolutionerande produkt för arbete med detaljer. Maskinen bygger på
samma koncept som de andra produkterna i BigFoot-familjen, men levererar ett ännu
mindre format och många fler möjligheter. Du kan till exempel växla mellan oscillerande (12 mm eller 3 mm orbit) och roterande läge – smidigt och unikt. Du kommer bli
förvånad när du lärt känna Nano ordentligt, när du polerar bort P1500-repor i ett nafs
med Rupes ulltrissa. Liten men otroligt kraftfull.

HR81M/LUX
Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskinen och mängder
av tillbehör (se bild ovan)

HR81M/STB
En perfekt start! Bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör
(3 (2 st), 4, 14 och 15)

TEKNISK DATA – HR81
Varvtal v/min

2 000–5 000

Motoreffekt W

60

9.HR81M

Vikt kg

0,7

Endast polermaskinen

Kabellängd m

3,9

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

BRA PRIS!

8 000:–
BRA PRIS!

5 550:–
BRA PRIS!

4 460:–
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POLERMASKINER BIGFOOT

TEKNISK DATA – LTA125
Stödrondell mm

125

Spindelgänga

M8

Orbit mm

12

Varv/min obelastad

0–6 000

Luftförbrukning l/min

400

Vikt kg

1,5

Vibration ISO28927 m/sek²

2,3

Mätosäkerhet m/sek²

1,15

Ljudtrycksnivå dB(A)

76

Luftingång gänga tum

1/4

TEKNISK DATA – LTA 75
Stödrondell mm

75

Orbit mm

15

Varv/min obelastad

0-6 000

Luftförbrukning l/min

380

Vikt kg

0,9

Vibration ISO28927 m/sek²

2,3

Ljudtrycksnivå dB(A)

76

Luftingång gänga tum

1/4

Mätosäkerhet m/sek²

1,15

POLERMASKIN
OSCILLERANDE
LTA125 RUPES
• Polermaskinernas Rolls Royce
• Nedväxlad för rätt varvtal samt styrka
• Nyutvecklad högeffektiv ljuddämpare
utan kraftförluster
• Beprövad motor som är stark
samt har låg luftförbrukning
• Väldigt låga
vibrationer
BRA PRIS!

7 110:–
POLERMASKIN
OSCILLERANDE
LTA75 RUPES
• Polermaskinernas Rolls Royce
• Nedväxlad för rätt varvtal samt styrka
(tripple action)
• Nyutvecklad högeffektiv ljuddämpare
utan kraftförluster
• Beprövad motor som är stark samt har
låg luftförbrukning

BRA PRIS!

7 000:–
TEKNISK DATA – LHR75
Stödrondell mm

75

Orbit mm

15

Varv/min obelastad

0–11 000

Luftförbrukning l/min

320

Vikt kg

0,65

Vibration ISO8662 m/sek²

<2,5

Ljudtrycksnivå dB(A)

77

Luftingång gänga tum

1/4

POLERMASKIN
OSCILLERANDE
LHR75 RUPES
• Mycket hög finish utan hologram
• Lämplig vid polering i samband med
”spot repair”
• Returluften leds genom handtaget
• Ventilerad stödrondell för att hålla ned
temperaturen
• 75 mm kardborrepad som standard

BRA PRIS!

4 100:–
TEKNISK DATA – EP1800
Stödrondell mm

125

Orbit mm

9,4

Varv/min obelastad

1300-3800

Vikt inklusive batterier

2,35

Batteristorlek Ah

3,0

Batteristorlek V

18,0

Vibration m/sek²

7,21

Ljudtrycksnivå dB(A)

75,8

POLERMASKIN 18V
OSCILLERANDE
EP1800 SUMAKE
• Utvecklad för Dual action-polering
• Justerbar hastighet och dödmansgrepp
• Spindellås
• Levereras i väska med ett
Li-ion-batteri 18 V 3,0 Ah
• Laddtid:
80 % 75 min 1
00 % 80 min
BRA PRIS!

5 670:–
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POLERMASKINER

POLERMASKIN 14,4V
ROTERANDE
AP8200 SUMAKE
• Varvtalskänslig avtryckare
• Elektronik som bryter strömtillförseln vid överbelastning
• Batteri 14,4V 2,0Ah Li-ion
• Laddtid: 80 % 35 min 100 % 40 min
• Bekvämt handtag med softgripinlägg
• Stödrondell 76 mm ingår
• Levereras i väska med laddare och batteri

POLERVAGN MED TVÅ LÅDOR

TEKNISK DATA – AP8200
Varv/min obelastad

3000

Vikt inklusive batterier

1,0

Batteristorlek Ah

2,0

Batteristorlek V

14,4

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

BRA PRIS!

3 570:–

13820005 RUPES
• En mycket flexibel polervagn
• Stora möjligheter att individanpassa
• Körhandtaget kan monteras i olika höjder
• Fasta bakhjul och roterande låsbara framhjul
• Urtag för att hänga en maskin på var sida
• 2 st kabelupphängare baktill
• Eluttag på framsidan
• Låsbara lådor

BRA PRIS!

4 650:–

SNABBA FAKTA OM BIGFOOTS OLIKA POLERINGSPRODUKTER

HITTA RÄTT BLAND SVAMPAR, PADS OCH TRISSOR

1
2
3
4
5

POLERSVAMPAR FÖR OSCILLERANDE OCH
KUGGDRIVNA RÖRELSER

RUNDAD

Slimmad, lägre profil med helt nytt, extra värmetåligt skum i alla färger. Tillverkade
i öppen cellstruktur där luften kan ventilera genom trissan – ger trygg och stabil
performance och lång livslängd. Den fasade kanten fungerar som stötdämpare, samtidigt
som den nya mjuka rundningen bidrar till bättre följsamhet över konturer.

POLERSVAMPAR FÖR ROTERANDE MASKINER

RAK

Skummet i dessa svampar är optimerat för den roterande rörelsen. Trissan är
tillverkad i en öppen cellstruktur för att hålla temperaturen på en låg nivå
både i trissa och på ytan som poleras. Svamparna håller en mycket hög klass
både vad gäller prestation och livslängd.

MIKROFIBERTRISSOR

KONFORMAD

Dessa presterar som bäst på en hård svårjobbad lack i dåligt skick. Rupes
mikrofiber är en problemlösare som du tar fram när det krävs riktigt tuffa tag.
Spiralmönstret sprider polermedlet samt ventilerar oönskad värme effektivt. Mikrofibertrissorna från Rupes är designade för oscillerande/kuggdrivna polermaskiner.

ULLTRISSOR

IG ULL
100 % NATURL

Ulltrissorna från Rupes är tillverkade i 100 procent naturlig ull av mycket
hög kvalitet. Det mjuka skummet bidrar till en mjuk och följsam trissa.
Ulltrissan förenar snabbhet och finish i en oslagbar kombination. Ulltrissorna
från Rupes är designade för oscillerande/kuggdrivna polermaskiner.

TVINNADE ULLTRISSOR

IG ULL
100 % NATURL

Om du behöver något som snabbt kan polera bort djupa defekter är trissor
av 100 procent tvinnade lammullsfibrer helt rätt. De 35 mm långa fibrerna
bidrar till både effektivitet och komfort hos trissan som funkar med de flesta
roterande polermaskiner, men allra bäst med Rupes LH19E.

TIPS! Se till att alltid ha fyra likadana svampar som du byter mellan under arbetets
gång. Det håller nere stressen i svampen och gör att den håller mycket längre.

POLERSYSTEM RUPES

TVINNADE ULLTRISSOR
FÖR MAXIMAL AVVERKNING

Rupes nya kvalitetstrissor är designade för maximal avverkning, alltså för att polera bort djupa defekter i ytan – och
det väldigt fort. Men hur designar man en sån polertrissa? Svar: så här. Med exakt 35 mm långa och 100 procent naturliga ullfibrer som dessutom tvinnats för mer styvhet. Perfekt för att ta bort djupare defekter och när ytan kräver tuffa tag.

KRÄVER KRAFT OCH ROTATION
Dessa monster (!) i avverkning passar på alla
polermaskiner som har enbart roterande rörelse
och som klarar av att driva runt trissan kraftmässigt.
Optimal maskin – Rupes LH19E.

AGGRESSIV MEN TREVLIG
Trots sin höga aggressivitet är den tvinnade ulltrissan förvånansvärt trevlig att jobba med.
Den är även lätt att centrera genom att placera
stödplattan på den svartmarkerade cirkeln.

VÄLJ RÄTT POLERMEDEL
Ulltrissorna passar perfekt med 9.BRCOARSE.

180 mm i diameter
för 125 mm stödplatta

200 mm i diameter
för 150 mm stödplatta

230 mm i diameter
för 165 mm stödplatta

Art. nr: 9.BL180H

Art. nr: 9.BL200H

Art. nr: 9.BL230H

198:–

225:–

266:–

CUT & FINISH ULTRISSA, ROTERANDE
Cut and finish wool polishing pad är troligtvis den bästa polertrissan på marknaden för en strikt roterande
rörelse då den förenar aggressivitet och finish på ett unikt sätt. Merinoull av det absolut finaste slag, väldigt
tätt placerad, skapar en härlig kudde som bidrar till en mjuk och följsam körning samtidigt som ytan bearbetas.
Dessa 20 mm merinoullfiber får stöd av ett lagom mjukt lager av blått skum med öppen cellstruktur för att
ventilera bort värme för bästa performance och hållbarhet. Cut and finish presterar som bäst ihop med en
polermaskin med låg hastighet och högt vridmoment som LH19E.

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

180 mm i diameter
för 125 mm stödplatta

200 mm i diameter
för 150 mm stödplatta

230 mm i diameter
för 165 mm stödplatta

Art. nr: 9.BL150F

Art. nr: 9.BL180F

Art. nr: 9.BL200F

261:–

282:–

330:–
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POLERSYSTEM RUPES

DEN BLÅ SERIEN ÄR TUFFAST
De blå produkterna i BigFoot-serien är de mest aggressiva och därmed lämpade för tuffa objekt som kräver
hårda tag för att få bort defekterna. Beroende på hur ytan ser ut – och vilken typ av maskin du har – kan du
välja skumsvampar, ulltrissor eller mikrofiberpads. Skumsvamparna finns i olika dimensioner och för samtliga
rörelser – den oscillerande, den roterande och den kuggdrivna. Använd Rupes grova polermedel
(BigFoot Blue Coarse) till de blå produkterna, det blir allra bäst så.

Ø:

Fästyta mm

Fästyta mm

Fästyta mm

Fästyta mm

Anläggningsyta mm

Anläggningsyta mm

Anläggningsyta mm

Anläggningsyta mm

OSCILLERANDE

ROTERANDE

MIKROFIBER

ULLTRISSOR

Ø: 30 mm–40 mm
Art. nr: 9.DA40H/6

Ø: 135 mm–135 mm
Art. nr: 9.BR150H

Ø: 80 mm–100 mm
Art. nr: 9.BF100FH

Ø: 30 mm–40 mm
Art. nr: 9.BW40H/4

462:–

99,50:–

131:–

470:–

Ø: 50 mm–70 mm
Art. nr: 9.DA70H/4

Ø: 160 mm–160 mm
Art. nr: 9.BR180H

Ø: 130 mm–150 mm
Art. nr: 9.BF150FH

Ø: 50 mm–65 mm
Art. nr: 9.BW70H/4

492:–

122:–

175:–

625:–

Ø: 80 mm–100 mm
Art. nr: 9.DA100H

Ø: 180 mm–180 mm
Art. nr: 9.BR200H

Ø: 80 mm–90 mm
Art. nr: 9.BW100H

108:–

122:–

167:–

Ø: 130 mm–150 mm
Art. nr: 9.DA150H

146:–
Ø: 150 mm–180 mm
Art. nr: 9.DA180H

151:–

Fästyta mm

—

—

Anläggningsyta mm

Ø: 130 mm–145 mm
Art. nr: 9.BW150H

MIKROFIBER

240:–

Ø: 150 mm
Art. nr: 9.BF170FH

Ø: 150 mm–170 mm
Art. nr: 9.BW180H

217:–

277:–

RUPES D-A BLÅ MIKROFIBERDUK
9.BF9050
• D-A system mikrofiberdukar av hög kvalitet
• Blå duk, idealisk för avtorkning av polermedel
• Högt GSM-tal, optimerad för att torka av polermedel effektivt
• Mycket hög uppsugningsförmåga
• Resistenta högkvalitetsfiber som tål tvätt efter tvätt
• Förpackning i folie för en kvalitetssäkrad produkt

BRA PRIS!

107:–
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De gula BigFoot-produkterna ger en fin avverkning med djupblank finish. Här finns skumsvampar i olika
dimensioner och för oscillerande, kuggdrivna och roterande slipmaskiner. Om ytan kräver en något tuffare
behandling kan du välja ulltrissa eller mikrofiberpad i samma serie. Används oftast tillsammans med
BigFoots finkorniga polermedel (BigFoot Yellow Fine).

Ø:

Fästyta mm

Fästyta mm

Fästyta mm

Fästyta mm

Anläggningsyta mm

Anläggningsyta mm

Anläggningsyta mm

Anläggningsyta mm

OSCILLERANDE

ROTERANDE

MIKROFIBER

ULLTRISSOR

Ø: 30 mm–40 mm
Art. nr: 9.DA40M/6

Ø: 135 mm
Art. nr: 9.BR150M

Ø: 80 mm–100 mm
Art. nr: 9.BF100FM

Ø: 30 mm–40 mm
Art. nr: 9.BW40M/4

462:–

99,50:–

131:–

470:–

Ø: 50 mm–70 mm
Art. nr: 9.DA70M/4

Ø: 160 mm
Art. nr: 9.BR180M

Ø: 130 mm–150 mm
Art. nr: 9.BF150FM

Ø: 50 mm–65 mm
Art. nr: 9.BW70M/4

492:–

122:–

175:–

625:–

Ø: 80 mm–100 mm
Art. nr: 9.DA100M

Ø: 180 mm
Art. nr: 9.BR200M

Ø: 80 mm–90 mm
Art. nr: 9.BW100M

108:–

122:–

167:–

Ø: 130 mm–150 mm
Art. nr: 9.DA150M

146:–
Ø: 150 mm–180 mm
Art. nr: 9.DA180M

151:–

Fästyta mm

—

—

Anläggningsyta mm

POLERSYSTEM RUPES

FINPOLERING MED GULA PRODUKTER

Ø: 130 mm–145 mm
Art. nr: 9.BW150M

MIKROFIBER

240:–

Ø: 150 mm
Art. nr: 9.BF170FM

Ø: 150 mm–170 mm
Art. nr: 9.BW180M

217:–

277:–

RUPES D-A GUL MIKROFIBERDUK
9.BF9060
• HD-A system mikrofiberdukar av hög kvalitet
• Extra mjuk för skonsamma jobb utan att repa
• Högt GSM-tal, optimerad för att torka av polermedel effektivt
• Mycket hög uppsugningsförmåga
• Resistenta högkvalitetsfiber som tål tvätt efter tvätt
• Förpackning i folie för en kvalitetssäkrad produkt

BRA PRIS!

107:–
Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se
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POLERSYSTEM RUPES

ULTRAFIN FINISH
På jakt efter utställningsglans? Då är det de vita, mjuka BigFootsvamparna och tillhörande polermedel (BigFoot White Ultra
Fine) med väldigt mycket glans och lite slipmedel du behöver.
De finns för både oscillerande och roterande polermaskiner.

Ø:

Fästyta mm

Fästyta mm

Anläggningsyta mm

Anläggningsyta mm

OSCILLERANDE

ROTERANDE

Ø: 30 mm–40 mm
Art. nr: 9.DA40S/6

Ø: 135 mm
Art. nr: 9.BR150S

462:–

99,50:–

Ø: 50 mm–70 mm
Art. nr: 9.DA70S/4

Ø: 160 mm
Art. nr: 9.BR180S

492:–

122:–

Ø: 80 mm–100 mm
Art. nr: 9.DA100S

Ø: 180 mm
Art. nr: 9.BR200S

108:–

122:–

Ø: 130 mm–150 mm
Art. nr: 9.DA150S

POLERMEDEL
ROTERANDE GROV
• Högeffektivt polermedel för att
ta bort svåra defekter i lack eller
gelcoat
• Bra kombination av avverkning
och finish
• Speciellt framtaget för roterande
polermaskin Rupes LH19E
• Används bäst med används bäst
med 9.BR___H skumserien,
9.BL___F eller 9.BL___H ulltrissor
9.BRCOARSE25
250 ml
BRA PRIS!

116:–
9.BRCOARSE
1 liter

—

BRA PRIS!

146:–
Ø: 150 mm–180 mm
Art. nr: 9.DA180S

405:–
—

151:–
RUPES D-A VIT MIKROFIBERDUK
9.BF9070
• D-A system mikrofiberdukar av hög kvalitet
• Högt GSM-tal, optimerad för att torka av polermedel effektivt
• Tvåsidig duk med olika fibrer – en sida med långa fibrer för avtorkning
av vax och andra känsliga jobb samt en sida med kortare fibrer för rengöring
eller avtorkning av polermedel
• Mycket hög uppsugningsförmåga
• Resistenta högkvalitetsfiber som tål tvätt efter tvätt
• Förpackning i folie för en kvalitetssäkrad produkt
BRA PRIS!

107:–
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POLERSYSTEM RUPES

TRIAL KIT
FRÅN RUPES
Är du osäker på hur pass aggressiv polering du
behöver? Testa ett trial-kit från Rupes – ett komplett kit med medel, pads och duk. Dessutom får
du med med ett claw pad tool 9.BF7001 utan
extra kostnad till varje kit.
(Värde 175 kr)

TRIAL KIT COARSE
150 MM

TRIAL KIT COARSE
180 MM

9.COARSE150KIT
9.BW150H Ullpad
9.DA150H Skumpad
9.DACOARSE Polermedel
9.BF9050 Mikrofiberduk

9.COARSE180KIT
9.BW180H Ullpad
9.DA180H Skumpad
9.DACOARSE Polermedel
9.BF9050 Mikrofiberduk

765:–

795:–

TRIAL KIT FINE
150 MM

TRIAL KIT FINE
180 MM

9.FINE150KIT
9.BW150M Ullpad
9.DA150M Skumpad
9.DAFINE Polermedel
9.BF9060 Mikrofiberduk

9.FINE180KIT
9.BW180M Ullpad
9.DA180M Skumpad
9.DAFINE Polermedel
9.BF9060 Mikrofiberduk

685:–

725:–

TRIAL KIT ULTRA
FINE 150 MM

TRIAL KIT ULTRA
FINE 180 MM

9.UFINE150KIT
2 ST 9.DA150S Skumpad
9.DAPURE Polermedel
9.BF9070 Mikrofiberduk

9.FINE180KIT
2 ST 9.DA180S Skumpad
9.DAPURE Polermedel
9.BF9070 Mikrofiberduk

585:–

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

595:–

TRIAL KIT 3-P
150 MM

TRIAL KIT 3-P
180 MM

9.DA150KIT
9.COARSE150KIT
9.FINE150KIT
9.UFINE150KIT

9.DA180KIT
9.COARSE180KIT
9.FINE180KIT
9.UFINE180KIT

2 075:–

2 185:–
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POLERMEDEL RUPES
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POLERMEDEL D-A FINE

D-A COARSE är designat för maximal effektivitet.
Blå färg hos Rupes är synonymt med hög avverkning, d.v.s. används ofta som ett första steg för
att snabbt ta bort repor på ett objekt i skadat/
slitet skick. Hög avverkning, minimalt med damm
samt är väldigt lätt att torka av. Polermedlet blir
snabbt transparent så det är lätt att se under
arbetets gång när reporna är borta. Den hållbara
smörjningen bidrar till långa polercykler utan att
torka ur. Polermedlet lämnar en otroligt bra glans i
förhållande till hur fort reporna försvinner.

D-A FINE är perfekt som ett andra steg efter repborttagning med D-A coarse eller som en en-stegs
produkt tillsammans med en gul ull- eller skumtrissa. D-A fine lämnar en otrolig finish på i princip
alla material som tex lack, gelcoat eller fernissa.
Produkten är extremt lätt att torka av för att inte
riskera att repa känsliga ytor med mikrofiberduken
i onödan.

9.DACOARSE25
250 ml

9.DAFINE25
250 ml

165:–

9.DACOARSE
1 liter

575:–

9.DAFINE
1 liter

147:–

490:–

UNO PURE

UNO PROTECT ONE STEP

UNO PURE skapar magi i form av glans på de mest
svårjobbade lacktyper, även vid mörka kulörer.
Oavsett om du har en roterande, kuggdriven eller
oscillerande polermaskin så presterar UNO PURE
glans av absolut högsta optiska klarhet när den
används med Rupes BigFoot polersystem, maskiner
och trissor. UNO PURE lämnar ytan helt ren och
redo för ett vax eller lackskydd. För bästa glans
använd Rupes vit skumtrissa.

UNO PROTECT är ett prisvärt polermedel som både
polerar och skyddar ditt fordon i ett steg. Innehåller tre st olika vax: polymer, silikon och karnauba.
Hållbarhet på skyddet är upp till 90 dagar. Mild
slipverkan och hög finish. Styr slipverkan med val
av trissa. För oscillerande, roterande eller kuggdriven polerrörelse. OBS! Produkten innehåller silikon
av en typ som används flitigt i bilvårdsprodukter
idag. Har bevisats inte störa t.ex. en lackprocess.

9.PURE25
250 ml

9.PROTECT25
250 ml

127:–

9.PURE
1 liter

370:–

N YHE T!

127:–

POLERMEDEL RUPES

POLERMEDEL D-A COURSE

9.PROTECT
1 liter

405:–

N YHE T!

POLERMEDEL MILLE COARSE
Mille coarse är ett grovt specialpolermedel för ljusa
lacktyper, kolfiber, gelcoat samt andra kompositmaterial. Mille coarse är avsedd att användas
med alla typer av polermaskiner oavsett om
det är roterande, oscilllerande eller kuggdriven
oscillerande rörelse. Med en aggressiv polertrissa
avverkas motsvarande defekter ner till P1500
sliprepor effektivt.

9.BGCOARSE25
250 ml

169:–
Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

9.BGCOARSE
1 liter

575:–

POLERMEDEL MILLE COARSE
BLACKLINE
Mille coarse Blackline är ett grovt specialpolermedel för mörka lacker, gelcoat, kolfiber samt andra
kompositmaterial. Mille coarse Blackline är avsedd
att användas med alla typer av polermaskiner
oavsett om det är roterande, oscilllerande eller
kuggdriven oscillerande rörelse. Med en aggressiv
polertrissa avverkas motsvarande defekter ner till
P1500 sliprepor effektivt.
9.BGCOARSEBL25
250 ml

169:–

9.BGCOARSEBL
1 liter

595:–
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POLERMASKINER BIGFOOT MARIN

N YHE T!

WER POLERKIT BÅT – KOMPLETT KIT
LHR21ES/BÅT RUPES
Komplett polerkit för båt i praktiskt väska inklusive maskin och vax.
Innehållet är noga utvalt för att ge bästa möjliga resultat på kortast tid. Vi har
efter omfattande testning tagit fram ett komplett kit för att polera och underhålla båtar, gelcoat och andra kompositmaterial. Effektiv och tidsbesparande
polering med världsledande produkter som är skapade för att tillsammans
ge förstklassiga resultat. Kitet är väldigt lätt att använda oavsett tidigare
erfarenhet.
KOMPLETT KIT:
LHR21ES Naken maskin
9.BGCOARSE Specialpolermedel för kompositmaterial
2 st 9.DA180H Blå polertrissa i skum
1 st 9.BW180M Gul ulltrissa för de tuffaste jobben
9.BF7001 Rengöringsborste till polertrissa
9.BFGWAX Kraftigt båtvax, spray
615220001 Mikrofiberduk, 5-pack
9.Z946/BF Blå Rupes väska
+ 4 sidor detaljerad bruksanvisning

Kolla in vår
demo av polerkit
för båt!

BRA PRIS!

6 490 :–
N YHE T!

WER POLERKIT BÅT – FÖRBRUKNING
LHR21ES/BÅTEF RUPES
Komplett förbrukningskit för dig som redan har en Rupes polermaskin
LHR21ES. Innehållet är noga utvalt för att ge bästa möjliga resultat på kortast
tid. Vi har efter omfattande testning tagit fram ett komplett kit för att polera
och underhålla båtar, gelcoat och andra kompositmaterial. Effektiv och
tidsbesparande polering med världsledande produkter som är skapade
för att tillsammans ge förstklassiga resultat.
FÖRBRUKNINGSKIT:
9.BGCOARSE Specialpolermedel för kompositmaterial
2 st 9.DA180H Blå polertrissa i skum
1 st 9.BW180M Gul ulltrissa för de tuffaste jobben
9.BF7001 Rengöringsborste till polertrissa
9.BFGWAX Kraftigt båtvax, spray
615220001 Mikrofiberduk, 5-pack

1 790 :–

POLERMEDEL MARIN 1-STEP

MARINWAX

Specialmedel för dig som ska polera gelcoat. Gelcoat
kräver tuffa tag, XC-1 är ett grovt polermedel för en
gelcoat i slitet skick där man söker snabb avverkning. XC-1 är väldigt lätt att torka av och ger även
bra glans. Framtaget för oscillerande polermaskiner
men fungerar även bra med roterande.

Det nya smidiga sättet att vaxa gelcoat och andra
komposit underlag. 9.BFGWAX lämnar en härlig
lyster samtidigt som den lämnar ett kraftigt lager
vax efter sig som skyddar hela båtsäsongen. Spraya
på en mindre yta ca 1x1 meter åt gången och torka
av med mikrofiberduk inom någon minut tills inga
rester syns.

9.XC1
1 liter

615:–
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BRA PRIS!

En flaska räcker ungefär
till en 50-fots båt.

9.BFGWAX
500 ml

375:–

PERFECT-IT BOAT WAX

Med 3M Perfect-It Boat Wash tar du smidigt bort
smuts, alger och andra vanliga marina föroreningar
hela vägen från för till akter – och lägger grunden
för ett överlägset slutresultat. Det räcker med 75
ml koncentrat till 10 liter vatten. Det höglöddrande
medlet är skonsamt och rengör ytan utan att vaxet
försvinner.

Efter allt slit förtjänar både du och båten ett
långvarigt skydd. 3M Perfect-It Boat Wax gör att
alla typer av ytor ser fantastiska ut under lång tid.
Funkar perfekt för gelcoat, färg, glasfiber och
metaller – och har dessutom en behaglig tropisk
doft. Kan användas som sista steg i alla processer
där det rekommenderas vaxfinish.

09034A
473 ml

36112EA
473 ml

09035A
960 ml

165:–

305:–

PERFECT-IT GELCOAT HEAVY
Ett kraftigt avverkande gelcoatslipmedel som tar
bort oxidering, repor och andra defekter. Används
till repor från P800 och finare. Är våt under längre
tid vilket innebär enklare rengöring och mindre
mängd damm. 3M Perfect-It Gelcoat Heavy Cutting
Compound passar perfekt till båtar, husbilar och
andra gelcoatytor.

36102EA
946 ml

490:–

POLERMEDEL 3M MARIN

PERFECT-IT BOAT WASH

36113EA
946 ml

220:–

390:–

PERFECT-IT
GELCOAT MEDIUM + WAX
Kombinerar snabb avverkning, högblank yta och
hållbart vaxskydd – i ett enda steg. Används till
P1000 och finare repor. 3M Perfect-It Gelcoat
Medium Cutting Compound + Wax har en förbättrad
formula som innebär längre våttid och därmed enklare rengöring och mindre damm. Perfekt till båtar,
husbilar och andra gelcoatytor.

36105EA
473 ml

290:–

36106EA
946 ml

450:–

PERFECT-IT
GELCOAT LIGHT + WAX
På jakt efter en skinande yta och hållbart skydd?
Till P1500 och finare repor? 3M Perfect-It
Gelcoat Light Cutting Polish + Wax är den
ultimata lösningen för både ljusa
och mörka ytor. Våttiden är längre
än tidigare, vilket bidrar till enklare
rengöring, mindre damm och mer
effektiv användning. Passar perfekt till båtar,
husbilar och andra gelcoatytor.
36109EA
473 ml

365:–

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

36110EA
946 ml

405:–

43

SNABBA FAKTA OM 3M PERFECT-IT™ III

FYRA STEG TILL DEN PERFEKTA YTAN
3M Perfect-It™ III är ett komplett polersystem från rubbing till försegling.
Steg för steg skapas den perfekt polerade ytan.
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MIKROSLIPNING

RUBBING

POLERING

SLUTFINISH

Finslipning. Detta steg
tar bort sliprepor, vilket
minskar tidsåtgången i
nästa steg.

Perfect-it III Fast Cut
XL rubbing från 3M
avlägsnar snabbt
sliprepor samt andra
defekter.

Perfect-it III Extra
fin rubbing från 3M
avlägsnar småreporna
efter Fast Cut Plus och
sluter lackytan.

Perfect-it III Ultrafina
SE från 3M tar bort
sliprosor och hologram.
Det sista steget i
Perfect-it III-serien innan
eventuell lackförsegling.

POLERSYSTEM 3M

POLERMEDEL
1-STEP
Fint 1-stegspolermedel med
optimal finish för att ta bort
Trizact P8000-repor.
Lila kork.

33039
1 kg
BRA PRIS!

620:–
PERFECT-IT
FAST CUT PLUS EXTREME

POLERMEDEL
FAMOUS FINISH
Famous Finish använder nya
högkvalitets-slipmineraler för snabb
borttagning av P3000 repor. Nästan
luktfri, vattenbaserat recept med bra
smörjning för lång arbetstid. Lätt att
torka av för en snabbare process.
Lila kork.
51677
1 kg

En effektiv polering med ny, förbättrad och
innovativ formel för att ta bort repor, vilket
är särskilt användbart i första skedet.
Grön kork.
51815
1 Liter

BRA PRIS!

835:–

BRA PRIS!

550:–
PERFECT-IT
III EXTRA FINE RUBBING

PERFECT-IT III
FAST CUT RUBBING

Är speciellt framtagen för de reptåliga klarlackerna men
fungerar också utmärkt på alla typer av 2K klarlacker
Gul kork.
80349
1 liter

3M Perfect-it Fast Cut Rubbing avlägsnar snabbt sliprepor
samt andra defekter på både original- och omlackerade ytor.
Vit kork.
09374
1 Liter

BRA PRIS!

BRA PRIS!

525:–

430:–

PERFECT-IT III
ULTRAFINA SE

PERFECT-IT III
FAST CUT RUBBING

Unik produkt som tar bort hologram och
polerrosor. Ger en mycket djup glans.
Mörkblå kork.

En snabb och effektiv finrubbing med samma kemiska
uppbyggnad som Perfect-it III Fast Cut Rubbing.
Idealisk vid borttagning av lätt
oxidation och medium repor.
09375
Svart kork.
1 liter

50383
1 Liter

BRA PRIS!

BRA PRIS!

450:–

530:–
PERFECT-IT III
HÖGGLANSSKYDD

PERFECT-IT III
POLERVÄTSKA

Ger en ”utställningsyta” med djup och hållbar glans.
Lätt och ekonomisk att använda.
1liter, röd kork.

Vid polering av matta ytor och mindre repor
ger den snabbt en ”nylackerad yta”
Blå kork.
09376
1 Liter

09377
1 liter

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

BRA PRIS!

BRA PRIS!

415:–

450:–
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POLERSYSTEM 3M

Art. nr.

Artikel

Dimension

Antal

33033 3M

FAMOUS FINISH & POLERMEDEL 1 STEP
POLERKUDDE VÅFFLAD LILA

75 mm

1-pack

125:–

33042 3M

FAMOUS FINISH & POLERMEDEL 1 STEP
POLERKUDDE VÅFFLAD LILA

150 mm

2-pack

400:–

50457 3M

PERFECT-IT III ULTRAFIN
POLERKUDDE VÅFFLAD BLÅ

75 mm

1-pack

125:–

50388 3M

PERFECT-IT III ULTRAFIN
POLERKUDDE VÅFFLAD BLÅ

150 mm

2-pack

400:–

05726 3M

PERFECT-IT III
POLERKUDDE VÅFFLAD SVART

75 mm

1-pack

65,70:–

09378 3M

PERFECT-IT III
POLERKUDDE VÅFFLAD SVART

150 mm

2-pack

370:–

50499 3M

PERFECT-IT III FAST-CUT
RUBBINGRONDELL VÅFFLAD GRÖN

75 mm

1-pack

135:–

50487 3M

PERFECT-IT III FAST-CUT
RUBBINGRONDELL VÅFFLAD GRÖN

150 mm

2-pack

460:–

50536 3M

PERFECT-IT III EXTRA FIN
RUBBINGRONDELL VÅFFLAD GUL

75 mm

1-pack

125:–

50488 3M

PERFECT-IT III EXTRA FIN
RUBBINGRONDELL VÅFFLAD GUL

150 mm

2-pack

340:–

02648 3M

PERFECT-IT III
RUBBINGRONDELL VÅFFLAD APRIKOS

83 mm

1-pack

45,80:–

02362 3M

PERFECT-IT III
RUBBINGRONDELL VÅFFLAD APRIKOS

133 mm

1-pack

195:–

PERFECT-IT III RENGÖRINGSLERA

POLERKONA, HÅRD, GUL

38070 3M
Tar bort föroreningar från lack som färgryk, tjära,
metallpartiklar och dylikt. Lämnar en helt ren yta.
Rekommenderas att användas innan polering av
gamla ytor. Repar inte lacken. Lång livslängd.
200 g.

ARX-SBA1
Passar direkt på Rupes
Nano polermaskin

BRA PRIS!

590:–
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180:–

POLERKONA, MJUK, GRÖN
ARX-SBA2
Passar direkt på Rupes
Nano polermaskin

180:–

TORKDUK 37 × 29 CM (400 ST/RULLE)

POLERVAX ROSA

34567 3M
• Utmärkt absorberingsförmåga
• Mycket bra hållbarhet – både
torr och våt, luddar inte
• Godkänd av OEM

Ett lättarbetat polervax, innehåller
silikon för att ge optimal glans
och underlätta avtorkning.
80345
Rosa kork.
1 liter
BRA PRIS!

BRA PRIS!

865:–

375:–

LACKSKYDD

Högkoncentrerat recept för effektiv
rengöring av allt från smutsiga motorutrymmen till det mest exklusiva italienska
lädret. M501 är även idealisk för att ta
bort fläckar från tygklädsel. Späds 1/5
för kraftig rengöring till 1/20 för normal
rengöring.

Avancerat lackskydd som läggs enkelt
och snabbt. Ger ett kraftigt skydd mot
naturliga förslitningar samtidigt som den
ger en skinande och högreflekterande yta.
• Ett superbt skydd, finish och vattenavrinning i samma produkt.
• Lämnar inga ränder efter applicering
• Upprepad behandling ger extra skydd
• Går att lägga på blöt yta
• Ger ett hållbart skydd i upp till
6 månader

Se produktblad för mer info.
Sprayer medföljer ej.
M501
500 ml

P808
500 ml

BRA PRIS!

BRA PRIS!

279:–

375:–
N YHE T!

PELTOR X-SERIEN
HÖRSELSKYDD
X1A 3M
3M PELTOR hörselkåpor X1
är ett högpresterande hörselskydd
för användning mot lätt industribuller,
och erbjuder 27 dB dämpning med
en modern, attraktiv och tunn design
på kåpan.

MIKROFIBERDUKAR
615220001
Mikrofiberdukar av hög kvalitet.
40x40 cm med laserskurna sidor.
Både för rengöring samt avtorkning
av tex polermedel. Tvättas i tvättmaskin
30-60° utan sköljmedel. 5-pack.

BRA PRIS!

BRA PRIS!

270:–

127:–

KORTTIDSMASK A2P3
06942+ 3M
Skyddar mot gaser/ångor samt partiklar.
Den tätsittande och silikonfria ansiktstätningen är mjuk och allergivänlig. När
filtren är förbrukade så byts hela masken
vilket ger enklare rutiner, bättre hygien
och ökad komfort. Vid sprutmålning (ej
isocyanat), färgblandning, avfettning,
limning etc.

SKYDDSGLASÖGON, KLAR,
REPTÅLIGA SPEGELLINS
SF410AS 3M
Skyddsglasögon med 3M Pressure
Diffusion Temple-teknik för bekväm
passform. Lätt konstruktion –19 g.
Utmärkt skydd mot UV-strålar. Breda
och flexibla skalmar för bra sidoskydd
och god passform tillsammans med
hörselkåpor.

BRA PRIS!

BRA PRIS!

415:–

125:–

FILTRERANDE HALVMASK M.
UTANDNINGSVENTIL P2 (8822)
8822/10 3M
FFP2 – Pålitligt, effektivt skydd mot
finkorniga partiklar. Hållbart, kollapsresistent innerskal. 3M Cool Flow™ ventil
minskar ansamlingen av värme och ger
användare bekvämt skydd – även i varma
och fuktiga förhållanden.

FÖRBRUKNING / PERSONLIGT SKYDD

ALLRENGÖRING

POLERHANDSKE
Den perfekta handsken för polering. Har
en flexibel ovansida i polyester och en
insida i konstläder. Utmärkt grepp tack
vare greppytor av polyuretan. Ofodrad
för bra ventilation. 6-pack.
514288
Storlek 9

514289
Storlek 10

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

36,80:–

79:–

79:–
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MERCHANDISE RUPES

RUPES SWEATSHIRT

WHEELED BACKPACK

Sweatshirt Black line från Rupes. Dragkedja och två fickor fram.
Färg: Svart/vit. 80 % bomull /20 % polyester.

9.Z1044 RUPES
Trevlig väska på hjul med
många fack. Rupes logo.

9.Z920/S
9.Z920/M
9.Z920/L
9.Z920/XL
9.Z920/XXL

Storlek Small
• Dimensioner:
34 cm (L) x 50 cm (H) x 22 cm (W)

Storlek Medium
Storlek Large
Storlek X-Large
Storlek XX-Large

BRA PRIS!

BRA PRIS!

810:–

899:–

RUPES SPORTSKOR
Sköna och snygga sportskor.

RUPES PIKÉ
Pikétröja från Rupes. Sportswear line, BigFoot Academy
och Polo black line. Färg: Svart/vit. 100 % bomull.

9.Z790/S
9.Z790/M
9.Z790/L
9.Z790/XL
9.Z790/XXL

48

Storlek Small
Storlek Medium
Storlek Large
Storlek X-Large
Storlek XX-Large

BRA PRIS!

578:–

9.Z1012/36
9.Z1012/37
9.Z1012/38
9.Z1012/39
9.Z1012/40
9.Z1012/41
9.Z1012/42
9.Z1012/43
9.Z1012/44

Strl 36
Strl 37
Strl 38

9.Z1012/45 Strl 45
9.Z1012/46 Strl 46
9.Z1012/47 Strl 47

Strl 39
Strl 40
Strl 41
Strl 42
Strl 43
Strl 44

BRA PRIS!

850:–

MERCHANDISE RUPES

RUPES SEMIRIGID BAG

RUPES BIGBAG

RUPES SPORT BAG

9.Z871/BF RUPES
• Dimensioner:
50L × 30H × 25W

9.Z917/BF RUPES
• Dimensioner:
55L × 43H × 35W

9.Z934 RUPES
• Dimensioner:
50L x 30H x 25W

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

1000:–

2 340:–

417:–

RUPES SOFT BAG
9.Z883/BF RUPES
• Dimensioner:
40L × 30H × 25W

BRA PRIS!

770:–

KNÄSKYDD BIGFOOT

CLAW PAD TOOL

POLERBÄLTE BIGFOOT

VÄGGHÅLLARE BIGFOOT

9.Z891/BF RUPES
Rupes knäskydd är utformade för att
ge maximalt skydd där det behövs
mest. Speciell formskum-konstruktion
med särskild komfortzon, 100 % ren
gel i insatsen för bättre stabilitet och
komfort, knäskål som lindrar trycket.
Maximal komfort för knästående
arbete.

9.BF7001 RUPES
• Perfekt verktyg för att snabbt och
enkelt rengöra polersvampar och
mikrofibertrissor
• Huvudet består av tre rader borstar
och två rader gummi
• Bakfenan underlättar vid byte av
polertrissa

9.Z884/BF RUPES
Rupes polerbälte är ett måste för
varje rekonditionerare som vill ha
alla nödvändiga produkter och
tillbehör lätt tillgängliga.

9.HOLDER RUPES
• Häng upp dina BigFoot-juveler
snyggt och säkert
• Passar flera olika storlekar på
polermaskin
• Krok för att hänga upp kabeln

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

715:–

150:–

890:–

395:–

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se
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WHEEL WOOLIES

LYKTGLASPOLERING

SÅ LYCKAS DU – STEG FÖR STEG-INSTRUKTION
Med hjälp av Shinano, 3M och Rupes kan du slipa och polera en modern strålkastare
i plast till nyskick. Tänk på att strålkastaren ska vara ordentligt rengjord och ytorna
runt omkring ordentligt maskerade innan slipning. Slipa alla tre stegen torrt, då ser
du enklare resultatet – och får mindre efterjobb.
1. GROVSLIPNING Använd SI2110 oscillerande slipmaskin ihop med distansplatta 05771 och
slippapper 51020 P500 purple+. Slipa med hastighet L tills strålkastaren får en jämnt slipad yta.
Det går åt 1–3 slippapper per lykta beroende på storlek och plastsort.
2. MELLANSLIPNING Fortsätt med samma slipmaskin och hastighet L, men ta bort distansplattan 05771.
Tryck dit flexible foam 33551 P1000 direkt på maskinens röda stödplatta. Dela in lyktan i tre sektioner
(ca 15 cm per sektion) och slipa med en flexible foam per sektion. När strålkastaren får en jämn matt
struktur och blir lätt genomskinlig är den klar. Slipa hellre för mycket än för lite i detta steg.
3. FINSLIPNING Sista slipsteget avslutas med flexible foam 33554 P2000. Upprepa tekniken från mellanslipningen med tre sektioner och en flexible foam per sektion. Slipa tills ytan blir jämn och betydligt mer
transparent än efter mellanslipningen.
4. GROVPOLERING Använd roterande polermaskin SI2224. Centrera den blå/vita ulltrissan 9.BL80F på
kardborreplattan. Skaka 9.DACOARSE25 blå kork ordentligt och applicera sedan 3–4 ärtstora droppar
polermedel. Polera med hastighet L på halva strålkastaren, fyll på med 2–3 droppar och polera resten av
strålkastaren. Torka rent med mikrofiberduken och inspektera resultatet. Om det är repor kvar – polera en
vända till. Finns reporna fortfarande kvar efter det kommer de troligtvis från grovslipningen. Upprepa då
proceduren från steg 2.
5. FINPOLERING/SKYDD Byt polertrissa till den vita skumtrissan 9.BF100S. Skaka den vita flaskan med
röd kork Rupes UNO Protect ordentligt. Applicera två droppar på den vita skumtrissan och polera halva
strålkastaren, fyll på med två droppar till och polera klart. OBS! Vänta minst 15 minuter med att torka av
UNO Protect med mikrofiberduken. Detta för att skyddet ska få tid att förenas med plasten.
Avsluta med att blåsa ur polertrissorna med tryckluft, så att de blir fräscha och redo för nästa uppdrag.

INNEHÅLL I KIT:
SI2110 Slipmaskin SI2110 Shinano
SI2224 Polermaskin SI2224 Shinano
05771 Distansplatta 3M 76*10 mm
51020 Slippapper 3M purple+ P500
33551 Slippapper 3M flexible foam P1000
33554 Slippapper 3M flexible foam P2000
9.DACOARSE25 Polermedel blå Rupes coarse 250 ml
9.PROTECT25 Polermedel & skydd vit Uno Protect 250 ml
P 9.BL80F Polertrissa blå Merinoull Rupes
9.DA100S Polertrissa Vit skumtrissa Rupes
9.BF9022 Mikrofiberduk Rupes
103205152 Luftnippel Cejn
07898 Maskeringstejp Aqua blå 3434 3M

LYKTGLASPOLERING KOMPLETT KIT
99064-2
• Högkvalitativa produkter rakt igenom.
• Slipning med förstklassiga 3M produkter
• Kvalitetsmaskiner från Shinano
• Polering och skydd med välkända Rupes

BRA PRIS!

4 900:–
N YHE T!

FÖRBRUKNINGSKIT
LYKTGLASPOLERING
99064-2F
Ett påfyllningskit till dig som
redan har väska och maskiner.
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BRA PRIS!

1701:–

WHEEL WOOLIES

WHEEL WOOLIES borstar är något alldeles extra. Med borstar i olika längder och diametrar kommer du in ordentligt i
fälgar, ventilationskanaler, bromsok, stötfångare, ja precis alla de där kluriga ställena (inte bara hjulen alltså). Den höga
kvaliten märks i detaljerna – till exempel att borsten är fastgjuten i handtaget för att garantera repfri användning.
WHEEL WOOLIES 203 MM
18100010 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 76 mm, Ø 25 mm. Totallängd: 203 mm
Handtag: Ø 8 mm

BRA PRIS!

230:–

WHEEL WOOLIES 305 MM
18100020 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 76 mm, Ø 44 mm . Totallängd: 305 mm
Handtag: Ø 10 mm

BRA PRIS!

260:–

WHEEL WOOLIES 457 MM
18100030 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 127 mm, Ø 101 mm. Totallängd: 457 mm
Handtag: Ø 13 mm

WHEEL WOOLIES
– SET MED 3 BORSTAR
18100000 BRAUN AUTOMOTIVE
Heltäckande set med alla tre ovanstående borstar.

BRA PRIS!

330:–

BRA PRIS!

790:–

Caliber brush har handtaget vinklat i 45˚ – perfekt för bromsok m.m.

CALIBER BRUSH 305 MM
18100040 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 76 mm, Ø 44 mm. Totallängd: 305 mm
Handtag: Ø 10 mm

BRA PRIS!

340:–

CALIBER BRUSH 457 MM
18100050 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 127 mm, Ø 47 mm. Totallängd: 457 mm
Handtag: Ø 13 mm

BRA PRIS!

400:–

Vent brush är en lång, smal borste för ”omöjliga” ställen, t.ex. ventilationsgaller.

VENT BRUSH 610 MM
18100080 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 152 mm, Ø 22 mm. Totallängd: 610 mm
Handtag: Ø 3 mm

BRA PRIS!

250:–

DETALJBORSTE 245 MM
18100060 BRAUN AUTOMOTIVE
För rengöring av detaljer interiört och exteriört.
Borste av vildsvinshår, handtag i polypropylen.
Borsten är fastlimmad i handtaget.
Borsthuvud: 57 mm, Ø 25 mm.
Totallängd: 245 mm

BRA PRIS!

240:–
Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

HJUL- OCH STÖTFÅNGARBORSTE
229 MM
18100070 BRAUN AUTOMOTIVE
Borste av vildsvinshår, handtag i polypropylen.
Borsten är fastlimmad i handtaget.
Borsthuvud: 57 mm
Totallängd: 229 mm
BRA PRIS!

450:–
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GRIT GUARD

GRIT GUARD är ett enkelt och smart tvättsystem som är
utvecklat av ett amerikanskt företag med samma namn.
Basen i systemet är det tåliga gallret i hårdplast, som gör
att smuts och partiklar hamnar under gallret på botten av
hinken. Från gallret har det utvecklats ett helt tvättsystem
med hinkar, tvättbräda, lock, dynor och hjul som tillsammans hjälper dig att få en repfri och smidig tvättmiljö.

GRIT GUARD TVÄTTHINK 19 L

TVÄTTBRÄDA

18200030 GRIT GUARD
Stabil hink i extra kraftigt material.
Kan förvandlas till arbetspall.
Diameter: 305 mm. Volym: 19 liter.
Färg: vit.

18200020 GRIT GUARD
Fästs på Grit Guard-galler. Dra svampen/
borsten över tvättbrädan så att smuts och
partiklar lossnar och hamnar under gallret.
Färg: svart.

BRA PRIS!

BRA PRIS!

160:–

125:–

GALLER
18200010 GRIT GUARD
Placera Grit Guard-gallret i en tvätthink
(diameter 30 cm), så hamnar smutsen under
det istället för att fastna i tvättsvamp/borste.
Diameter: 264 mm. Höjd: 64 mm. Färg: röd.

BRA PRIS!

99:–
52

GRIT GUARD / METROVAC

LOCK

DYNA

HJULSATS

18200040 GRIT GUARD
Lock perfekt anpassat för Grit Guards originalhinkar.
Färg: svart.

18200060 GRIT GUARD
Lägg den vadderade dynan på locket så blir din
Grit Guard-hink en bekväm pall. Eller lägg den
på golvet som knästöd vid lågt arbete.
Diameter: 295 mm. Tjocklek: 25 mm.

18200050 GRIT GUARD
Sätt hjul på hinken, så kan du smidigt flytta runt den
– eller få en rullande arbetspall.
5 st hjul (50 mm) varav två låsbara.
Klarar vikt upp till 110 kg.

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

160:–

175:–

550:–

TEKNISK DATA – PRO-83BA-CS
Max luftflöde l/min

3 680

Kabellängd m

3,6

Dimensioner cm

22 × 8 × 11

Vikt kg

5

Slangdimension

9 m × 38 mm

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

VAC N BLO PRO DAMMSUGAR-KIT

SIDEKICK HANDBLÅS

PRO-83BA-CS METROVAC
Dammsugare i stål med fantastiskt undertryck som
hjälper dig att städa ur vilket fordon som helst.
Motor med dubbla fläktar och ett peakvärde på 4
Hp säkerställer både flöde och undertryck. Dubbla
filter ser till att det som sugs upp också stannar
i sugen. Utrustad med fasta hjul. Levereras med
väggfäste för maskin och slang, många tillbehör
samt nio meter slang.

SK1- METROVAC
Perfekt för att blåsa bort vattensamlingar från lister, backspeglar och andra ställen som är svåra att komma åt med vanliga
torkmetoder – t.ex. motorcyklarnas alla vinklar och vrår. Den
filtrerade, rena luften, som har en temperatur som överstiger
rumstemperaturen med 16 grader, garanterar ett snabbt arbete.
Levereras med två olika munstycken.

TEKNISK DATA – SK1

BRA PRIS!

5 490:–

Max luftflöde l/min

3 500

Kabellängd cm

30

Vikt kg

1,36

BRA PRIS!

1 640:–
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NON-STOP SPRAYER

NON-STOP SPRAYER är det nya smidiga sättet att lägga på kem.
Det är vår egna serie av batteridrivna sprayers som du enkelt laddar och
kommer igång med arbetet utan att behöva handpumpa upp ett tryck
i behållaren med jämna mellanrum. Och eftersom ingen extra plats för
luft behövs i kärlet så används hela behållaren för vätska
vilket sparar vikt och minskar antalet påfyllningar.
Genialiskt om du frågar oss!

N YHE T!

N YHE T!
N YHE T!

NON-STOP SPRAYER 1 L

NON-STOP SPRAYER 8 L

NON-STOP SPRAYER 30 L

NSS1
Den här smidiga flaskan sprayar non-stop i
ca 90 minuter på en laddning. Sprayar även uppoch-ner utan avbrott. EPDM kemikalieresistenta
tätningar (ej för kallavfettning). Ställbart munstycke.
Lithium-ion 3.6V 1200mAh batteri.
USB A laddkabel medföljer. Vikt 320 gram.
1 liter.

NSS8
Rejäl behållare med smidigt handtag och lock. Den
här modellen sprayar non-stop i ca 120 minuter på
en laddning. EPDM kemikalieresistenta tätningar
(ej för kallavfettning). Två olika munstycken medföljer, kona & solfjäder. Lithium-ion 5V 2600mAh batteri. Längd på slang 140 cm. Levereras med laddare
och USB A kabel samt axelrem.
Vikt:
8 liter.

NSS30
Vår största modell har kapacitet för att spruta
ca 10 meter högt och 13 meter i sidled! Sprayar
non-stop i ca 120 minuter. FKM kemikalieresistenta
tätningar. Levereras med ett batteri/laddare, tre olika
munstycken samt 60 cm lans och 6 meter slang.
Lithium-ion 18V 2200mAh batteri, löstagbart
av borrmaskinstyp. Switch för låg och högfart.
6 bars tryck. 3,5 L/min.
30 liter.

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

520:–

1 290:–

4 630:–

« Se NSS1 i action

54

« Se NSS8 i action

« Se NSS30 i action

PUMP TILL NSS1 INKL MOTOR

PUMP TILL NSS8 INKL MOTOR

MEMBRANPUMP TILL NSS30

590001536
Reservdelspump inkl motor till
Non-stop sprayer 1L NSS1

590008534
Reservdelspump inkl motor till
Non-stop sprayer 8L NSS8

566001008
Reservdels-membranpump till
Non-stop sprayer 30L NSS30

176:–

194:–

990:–

POLERING/REKOND ÖVRIGT

N YHE T!

POCKET BLOW
GUN PADCLEANER
SA-BG900 SUMAKE
Väldigt kraftfull luftpistol trots sin nätta storlek.
Rotorjetteknik blåser kraftiga luftspulser vilket gör
den idealisk att blåsa rent polertrissor under
och efter arbete.
•
•
•
•
•

Gör rent polertrissor snabbt och effektivt
Blås rent fordon från damm
Gör rent på svåråtkomliga ytor
Liten och kraftfull – H 95 x B 147 mm
Luftnippel medföljer ej, 1/4” inv anslutning

NA

BLÅS RENT TRISSOR

BRA PRIS!

720:–

SKUMPISTOL LUFT
SA-CL110 SUMAKE
Skumma din kemblandning utan att tillsätta vatten!
Eftersom vätskan inte späds med externt vatten så kan du
blanda exakt som du önskar själv i kembehållaren.
Med ett skummande kem utlovas extremt tjockt skum!
•
•
•
•
•
•

Svivlande luftanslutning
Ställbar luftmängd
Ställbar mängd kem
Ställbart sprutmunstycke
Stor mun på kembehållaren för minimalt spill
SA-CL110 fungerar bra även med en mindre
kompressor för hemmabruk

BRA PRIS!

T SKUM

GER RIKTIGT TJOCK

1 670:–

TWISTER RENBLÅSNINGSPISTOL
SA4012 SUMAKE
• Multirengöringsverktyg, Twister från Sumake
• Kraftig modell med drivtapp av aluminium för bästa effekt
• Flexibel 360° sugslang med unik behållare för kontinuerligt vätskeflöde
• Rostfritt kullager samt få delar borgar för lång livslängd
• Används med ett alkaliskt kem, t.ex. Rupes M501
• För tygklädsel, motorrum, mattor, insteg m.m.
• Justera mängden vätska med ventilen under körning, stäng sedan ventilen
och kör bara med luft för kortare torktid
(Detta är en tryckluftsprodukt som behöver kontinuerlig
smörjning, speciellt om man inte har ren luft.
Olja art nr 9.1640 125 ml)
BRA PRIS!

1 410:–
Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se
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SNABBA FAKTA OM COLOUR MATCH 3

MED RÄTT LJUS SLIPPER DU ÖVERRASKNINGAR

1
2

AVSLÖJAR ALLA DEFEKTER
Med rätt arbetsbelysning får du inga obehagliga
överraskningar när du rullar ut bilen i dagsljuset. Colour
Match-lamporna avslöjar minsta repa eller hologram
under arbetets gång, så att du kan fixa det direkt. Ju mer
du ser, desto bättre jobb kan du göra. Så enkelt är det.

5 FÄRGTEMPERATURER, DIMBAR LAMPA ...
Colour Match-lamporna steppar upp till hela fem färgtemperaturer,
så att du kan få bästa tänkbara ljus hela dagen. Eftersom lampan
även är dimbar i alla färglägen får man enkelt fram defekterna
tydligt i lacken utan att bli bländad. Du kan enkelt ställa om från
det kallvita ljuset till det varmvita, samt dimma ner lampan för
att se bättre när du jobbar med en ljus kulör.

... OCH FULL KOLL PÅ LACKEN
Att ha belysning med flera färgtemperaturer är förstås ett lyft
även för lackerare som vill ha stenkoll. Du kan använda lampan
för att simulera strålande sol eller regntunga skyar och direkt se
hur lacken beter sig i de olika inställningarna.

3

56

STYR LJUSET VIA MOBILEN
Placera ett gäng lampor runt bilen eller
som en mer fast installation uppe i
taket och var säker på att alltid (oavsett
lackens färg eller tid på dygnet) kunna
belysa med bästa tänkbara ljus. Proffsigt
– och väldigt smidigt. Med den smarta
bluetooth-funktionen kan du nämligen
styra ljusstyrkan i upp till fyra lampor
via en app i mobilen.

VARMT

KALLT

2500K

6500K

DAGSLJUS
5 steg

03.5654 SCANGRIP
• Ultra high CRI COB LED
• Även appstyrd via bluetooth (max 4 lampor per app)
• Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
• Dimbar i 5 olika ljustyrkor
• Bygel för fäste på stativ
• Inbyggt batteri samt externt batteri, Scangrip SPS system
• Batteri och laddare medföljer, laddaren kan användas som
strömförsörjning
• 305 x 240 x 125 mm, 3,6 kg

ARBETSBELYSNING SCANGRIP

MULTIMATCH 8 ARBETSBELYSNING

TEKNISK DATA – MULTIMATCH 8
Färgåtergivning CRI+

96

Färgtemperatur Kelvin

2 500–6 500 i 5 steg

Belysningsstyrka Lux@0,5m

1 100–11 000

Ljusflöde Lumen

800–8 000 i 5 steg

Spridningsvinkel °

115

Batteritid H

max 10

Kabellängd m

5

WARM

COLD

BRA PRIS!
2500K

6500K

4 610:–

ALL DAYLIGHT – 5 step

WARM
2500K

COLD

WARM

6500K

2500K

ALL DAYLIGHT – 5 step

MULTIMATCH R ARBETSBELYSNING

03.5653 SCANGRIP
• Ultra high CRI COB LED
• Även appstyrd via bluetooth
(max 4 lampor per app)
• Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
• Dimbar i 5 olika ljustyrkor
• Bygel för fäste på stativ

03.5652 SCANGRIP
• Ultra high CRI COB LED
• Otroligt prisvärd lampa med alla finesser
• Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
• Dimbar i 5 olika ljustyrkor
• Bygel för fäste på stativ

• Inkl USB laddare
• 163 x 63 x 163 mm

TEKNISK DATA – MULTIMATCH 3

TEKNISK DATA – MULTIMATCH R

Färgåtergivning CRI+

96

Färgåtergivning CRI+

96

Färgtemperatur Kelvin

2 500–6 500 i 5 steg

Färgtemperatur Kelvin

2 500–6 500 i 5 steg

Belysningsstyrka Lux@0,5m

300–3 000

Belysningsstyrka Lux@0,5m

250–2 500 i 5 steg

Ljusflöde Lumen

350–3 500 i 5 steg

Ljusflöde Lumen

120–1 200

Spridningsvinkel °

115

Spridningsvinkel °

115

Batteritid H

max 15

Batteritid H

max 10

Kabellängd m

5

Kabellängd m

1

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

BRA PRIS!

3 120:–

6500K

ALL DAYLIGHT – 5 step

MULTIMATCH 3 ARBETSBELYSNING
• Inbyggt batteri samt externt
batteri, Scangrip SPS system
• Batteri och laddare medföljer
• 240 x 230 x 104 mm
• 1,97 kg

COLD

BRA PRIS!

1 440:–
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ARBETSBELYSNING SCANGRIP

MINIMATCH
03.5650 SCANGRIP

SUNMATCH 3
03.5651 SCANGRIP

I-MATCH 2 PANNLAMPA
03.5446 SCANGRIP

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ultra high CRI+ COB LED
Prisvärd lampa för färgkontroll och rekond
Ställbart varmt eller kallt ljus
Liten, passar bra i fickan
Inkl laddare
Magnet
156 x 60 x 32 mm

Ultra high CRI COB LED
Proffslampa för lackering och rekond
Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
Spotlight diod i toppen för inspektion
Dimbar i 2 olika ljusstyrkor
Laddstation medföljer
190 x 60 x 32 mm

Ultra High CRI+ COB LED
Upp till 5 000 lumen
5 stegs dimmerfunktion
Varmt & kallt ljus för korrekt färgåtergivning
Integrerat bärhandtag
Slagtåligt hus i aluminium

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

1 039:–

1 510:–

923:–

MATCHPEN PENNLAMPA
03.5117 SCANGRIP

MATCHPEN R, LADDBAR
03.5122 SCANGRIP

SWIRL FINDER PEN LIGHT
LL150 RUPES

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ultra High CRI COB LED
För färgmatchning
Upptäcka repor och hologram
Lösningsmedelstålig glaslins

Ultra high CRI LED
Ställbar varmt och kallt ljus
Ställbar ljuskägla
Uppladdningsbar
Batteri och laddare inkluderade
19 x 159 mm
88 g

Mycket ljusstarkt LED-ljus
Ljusflöde: 140 lumen
Optimerat ljusspektrum för lackkontroll
Justerbar Focus (10–70 grader)
Diameter 16 mm, Längd 148 mm
Batteri 2 × AAA

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

461:–

576:–

670:–

ARBETSBELYSNING SCANGRIP

DETAILING KIT ULTIMATE
49.0217 SCANGRIP
• Ultimate kit – värstingkit med 4 lampor i snygg väska
Lampor som ingår:
• Matchpen R, 03.5122. Pennlampa
• I-Match 2, 03.5446. Pannlampa
• Sunmatch 3, 03.5651. Handlampa
• Multimatch 3, 03.5653. Multimatch

BRA PRIS!

5 775:–
(Produkterna som ingår finns att läsa mer om på föregående sidor)

DETAILING KIT ESSENTIAL
49.0220 SCANGRIP
• Essential kit med 3 lampor i en snygg väska
Lampor som ingår:
• I-match 2, 03.5446. Pannlampa
• Minimatch, 03.5650. Handlampa
• Multimatch R, 03.5652. Multimatch

BRA PRIS!

3 465:–
(Produkterna som ingår finns att läsa mer om på föregående sidor)

BOM FÖR STATIV

MAGNETISKT FÄSTE

MAGNETISKT FÄSTE

STATIV TRIPOD

03.5308 SCANGRIP
• För parmontage av arbetsbelysning

03.5390 SCANGRIP
• För flexibel positionering av
Multimatch 3 på vilken
magnetisk yta som helst

03.5391 SCANGRIP
• För flexibel positionering av
Multimatch 8 på vilken
magnetisk yta som helst

03.5682 SCANGRIP
• Ihopfällbart och med låsbara hjul
• Justerbar höjd 0,7–1,9 m
• Kan förses med bom
• Max belastning 10 kg

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

BRA PRIS!

288:–

346:–

577:–

1 570:–

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se
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ELSEA

ELSEA (med HK i södra Italien) bjuder på ett stort produktutbud, generös flexibilitet och svårslagen
kvalitet. Motorerna har tvåstegskammare vilket ger bra flöde och lång livslängd. Vi har egen WERifierad
design på maskinerna som är rejäla konstruktioner och tål tuffa tag varje dag.

L

POPULÄR MODEL

DAMMSUGARE VÅT- & TORR

TEKNISK DATA – ARES-PLUS
Antal motorer

1

Antal fläktkammare

2

Volt (V)

220 - 240

Frekvens (Hz)

50 / 60

Kylning

luftkyld

Max (W)

1 250

Motor (W)

1 100

Sugkraft (mm H2O)

2 250

Luftflöde (m3/h)

170

Ljudtrycksnivå (dB(A))

71

Dammkärl storlek (l)

37

Vikt (kg)

12,6

ARES-PLUS ELSEA
Våt- och torrsug i modern design med 37 liters tank.
Lyfthandtag i toppen för bekväm mobilitet. Motor
i industrikvalitet med lågt varvtal för lång livslängd
samt dubbla fläktkammare för optimal sugkraft.
Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Levereras
med 2 meter flexibel sugslang inkl handtag, rostfritt
rör, filter, ett litet munstycke samt golv-, spalt- och
borstmunstycken.

BRA PRIS!
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DUBBLA MOTORER

DAMMSUGARE VÅT- & TORR

TEKNISK DATA – EXEL-M
Antal motorer

2

Antal fläktkammare/motor

2

Volt (V)

220 - 240

Frekvens (Hz)

50 / 60

Kylning

luftkyld

Max (W)

2 400

Motor (W)

2 050

Sugkraft (mm H2O)

2 250

Luftflöde (m3/h)

340

Ljudtrycksnivå (dB(A))

78

Dammkärl storlek (l)

77

Vikt (kg)

22,2

EXEL-M ELSEA
Den här våt- och torrdammsugaren är utrustad
med två motorer som kan köras gemensamt eller
individuellt. Motorn är i industrikvalitet med lågt
varvtal för lång livslängd samt dubbla fläktkammare
för optimal sugkraft. Utrustad med körhandtag.
Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Levereras
med 2,5 meter sugslang, metallrör, golvmunstycke,
spaltmunstycke, våtmunstycke för golv och borstmunstycke.

BRA PRIS!
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ELSEA

TFULL

SMIDIG OCH KRAF

KLÄDSELTVÄTT

TEKNISK DATA – ESTRO-110
Antal motorer

1

Antal fläktkammare/motor

2

Volt (V)

220 - 240

Frekvens (Hz)

50 / 60

Kylning

luftkyld

Max (W)

1 250

Motor (W)

1 100

Sugkraft (mm H2O)

2 250

Luftflöde (m3/h)

170

Ljudtrycksnivå (dB(A))

71

Dammkärl storlek (l)

23

Kapacitet vattenpump (l/min)

0,8

Vattentryck (bar)

2

Pump (W)

48

Vattentank (l)

8

Vikt (kg)

16,8

ESTRO-110 ELSEA
Det här är vår minsta klädseltvätt och den
arbetar med kallvatten. Vattentanken är på
8 liter och uppsamlingskärlet 23 liter. Levereras
med ett komplett slangpaket så det är bara att
fylla på vatten och börja arbeta.
Det är inte svårt att förstå varför Estro 110 är
en storsäljare med sitt generösa vattenflöde och
höga sugkraft. Se smutsen formligen spruta in
genom det genomskinliga munstycket. När bara
klar vätska sugs upp så är ytan ren.
Vattentanken ligger i basen för låg tyngdpunkt
och ej risk för spill och översug så vatten kan
ta sig in till motor och elektronik och ställa till
problem. För bästa smidighet så är slangen
svivlande i båda ändar.

BRA PRIS!
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°C

TILL 90
HOTWAVE – UPP

TEKNISK DATA – ESTRO HOTWAVE

KLÄDSELTVÄTT MED HETVATTEN

Antal motorer

1

Antal fläktkammare/motor

2

Volt (V)

220 - 240

Frekvens (Hz)

50 / 60

Kylning

luftkyld

Max (W)

2 200

Motor (W)

1 400

Värmare (W)

800

ESTRO HOTWAVE ELSEA
Detta är en rejäl hetvatten-klädseltvätt med
ett dammkärl på 37 liter och vattentank på
8 liter. Ställbart reglage för värmare med max
temperatur på 90 grader. Kontinuerligt vattenflöde håller en temperatur av ca 50 grader. Ett
tvåmeters slangpaket med munstycke ingår.
Varmvatten gör rent mer effektivt än kallvatten
och därför behövs mildare blandning med kem
vilket i sin tur ger mindre slitage på materialet
som görs rent.

Sugkraft (mm H2O)

2 400

Luftflöde (m3/h)

215

Ljudtrycksnivå (dB(A))

78

Dammkärl storlek (l)

37

Kapacitet vattenpump (l/min)

0,8

Vattentryck (bar)

2

Pump (W)

48

T max vatten (°C)

90

Vattentank (l)

8

Vikt (kg)

18,0

Kraftig industrimotor med dubbel fläktkammare
ger mycket bra vaccum och luftflöde vilket i sin
tur bidrar till att mer vätska sugs ur och därmed
kortas torktiden.

BRA PRIS!
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ELSEA

N YHE T!
TEKNISK DATA – SV010S

SINFICERING

PERFEKT FÖR DE

Nätdriven

220 - 240V~ 50/60Hz

Kapacitet värmare flöde (l)

3,0

Värmare (W)

2 000 + 1 200

Uppvärmingstid (min)

10

Max ångtryck (bar)

10

Ångproduktion (Kg/h)

6,0

Ångregulator

Ingår

Ångtemperatur I värmare

185°C

Vattentillskott till värmare

Automatisk

Vattentank (l)
Chassi material

2,0

Vikt (kg)

11,2

Kabellängd (m)

8,5

Mått B x L x H (mm)

355 x 410 x 355

Inox 304 scotch brite/Acciao Inox

VIROSTEAM ÅNGENERATOR
SV010S ELSEA
Virosteam är en liten, behändig men väldigt kraftfull ånggenerator. Bärhandtag och hjul kombinerat
med låg vikt på 11,2 kg gör den mobil i alla lägen. Levereras med smidig slang på tre meter samt
huvudmunstycke, borste och förlängt munstycke.
•
•
•
•

Ånga – rengör mycket effektivt utan starka kemikalier
Rengör fordon invändigt snabbt och skonsamt
Sanerar bakterier, virus samt oangenäma dofter
Perfekt för wrappings och PPF hantering

BRA PRIS!
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N YHE T!

ABBT

TORKAR SÄTEN SN

KLÄDSELTORK

TEKNISK DATA – BLD3100
Antal motorer

1

Volt (V)

220 - 240

Frekvens (Hz)

50 / 60

Motor (W)

3 120

T max (C°)

70

Längd på slangar (m)

4

Mått (L x L x H)

57 x 57 x 80

Vikt (kg)

21,5

BLD3100 ELSEA
Klädseltork framtagen för bilar. Koppla på de två
slangarna till de medföljande täckpåsarna så blåses
varmluft in och torkar sätena på väldigt kort tid.
Levereras med två täckpåsar för framsätena och
en för baksätet.

BRA PRIS!
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FLER MODELLER?
LADDA HEM SORTIMENTSKATALOGEN

Hittar du inte dammsugaren du letar efter? Vi har faktiskt ännu fler maskiner i vår
specialbroschyr – Sortimentsguiden. Den innehåller, förutom dammsugare, bland annat
slipsugar, våt- och torrsugar och stora centralsugar. Scanna QR-koden eller gå in via
länken: https://wer.se/images/user/sortilog_2022_dammsugare.pdf

Vårt kompletta sortiment hittar du på wer.se

SVERIGE
PORTO BETALT

Postadress: Box 434, 701 48 Örebro. Leveransadress: Elementvägen 7, SE-702 27 Örebro. Telefon: +46 19 20 73 30. E-post: info@wer.se

VI ÄR WER
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av polerutrustning, tryckluftsverktyg, slipmaterial och slipsugssystem.
Vi jobbar med kvalitetsprodukter och starka varumärken.
Huvudkontor, lager och serviceverkstad ligger i Örebro.
SERVICEGARANTI
Vi vet att det är viktigt att det inte står
still. Därför har vi en 48H-servicegaranti på utvalda verktyg i olika
segment. Vi lagar och/eller byter
slitdelar och returnerar vektyget inom
48 timmar från att det landar hos oss.
HÖR AV DIG TILL OSS
Vill du veta mer om WER:s sortiment? Testa någon speciell
produkt? Ställa den där frågan som du har funderat på
ett tag nu? Hör av dig till någon av våra kunniga säljare
– oavsett var de håller hus i Sverige är de aldrig längre
bort än ett telefonsamtal eller ett mejl.
HA KOLL MED OSS
Vill du ha koll på de hetaste nyheterna? Spana in våra tester
av verktyg och produkter? Få himla bra tips och tricks av
proffsen som jobbar med våra produkter? Sladda in på våra
vår webb eller på våra sociala medier och följ oss!

Marcus Virén
Försäljningschef
E-post: marcus@wer.se
Telefon: 019-20 73 81
Mobil: 070-696 69 80

Henrik Svalin
E-post: henrik@wer.se
Telefon: 019-20 73 83
Mobil: 070-100 19 41

Torbjörn Ziqver Xavier
E-post: torbjorn@wer.se
Telefon: 019-20 73 82
Mobil: 070-100 19 40

Anders Cederblad
E-post: anders@wer.se
Telefon: 019-20 73 85
Mobil: 070-101 10 30

wer.se
@ weragenturer
facebook.com/weragenturer

swissvax
high performance car care
hand made in switzerland

™

Alla priser är exklusive moms.

