
EX-klassade
Städmaskiner



Även de mest explosionsfarliga miljöer kräver städning. Det måste dock ske med utrustning som är 
godkänd enligt ATEX-direktivet. Direktivet gäller för utrustningar och komponenter som skall användas 
i explosiv miljö. Direktivet har tillkommit för att skydda människor som arbetar i explosionsfarliga om-
råden och är obligatoriskt sedan 1:a juli 2003.

Orange Clean AB tillhandahåller ett stort urval av Ex klassade maskiner från tyska Krahnen.
Ett urval av de vanligast förekommande maskinerna hittar du i den här foldern. 
På www.krahnen.de hittar du det kompletta sortimentet.
Alla maskinerna är certifierade och uppfyller säkerhetskraven enligt ATEX

Vi har maskiner för följande zoner

Zon 0 och 20 – Riskområde i vilket en explosiv atmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta.
Zon 1 och 21 – Riskområde i vilket en explosiv atmosfär förväntas förekomma vid normal hantering.
Zon 2 och 22 – Riskområde i vilket en explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal - 
 hantering och om det likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt.
 

EX-Klassade Städmaskiner

Floorcleaner 46 B 60 EX Batteridriven kombimaskin
Batteridriven, lätthanterlig, ex-klassad kombimaskin. Tillverkad i rostfritt stål 
vilket gör maskinen i stort sett underhållsfri. Kardanupphängning för att klara 
ojämna golv. 
Levereras med handsugsutrustning. Fungerar lika bra i både små och stora 
utrymmen.

Godkänd i Ex-klassade zoner, 1, 2, 21, 22

Teknisk information
• Arbetsbredd 46 cm.
• Sugskrapans bredd 60 cm
• Tankvolym 42+45 liter.
• Drifttid Ca 3 tim
• Borsttryck 40 kg
• Ljudnivå 70 db (A).
• L x B x H 149 x 63 x 124 cm.
• Vikt 318 kg inkl. batteri.

Batteridriven kombimaskin



Carevac KAV-H Tryckluftsdrivna dammsugare
Tryckluftsdrivna dammsugare i 5 storlekar. Utformade för krävande an-
vändning i explosionsfarliga omgivningar där strömförsörjda maskiner ska 
undvikas.
Lämpliga för att suga upp torra, brännbara och hälsofarliga ämnen. 

Godkänd i Ex-klassade zoner, 1, 2, 21, 22.

Teknisk information

Ljudnivå max 72 dB(A).

Volym
Kav 15 H 18 H 20 H 30 H 45 H
15 liter 18 liter 20 liter 30 liter 45 liter

Vikt
Kav 15 H 18 H 20 H 30 H 45 H
9 kg  9,5 kg 15,5 kg 22 kg 23,3 kg

Tryckluftsdrivna dammsugare

Airflex 3 E Tryckluftsdriven skurmaskin
Tryckluftsdriven ex-klassad skurmaskin. Tillverkad i rostfritt stål vilket gör maskinen i 
stort sett underhållsfri. Kardanupphängning för att klara ojämna golv. Maskinen är ut-
vecklad för explosionsfarliga områden och områden där strömförsörjda maskiner ska 
undvikas. Designad för att skura och rengöra industrigolv. Airflex 3 passar främst för 
att lösa envis smuts i smala korridorer och våtutrymmen. Den flexibla körbarheten 
och extrema manövrerbarheten gör att Airflex 3 E har ett brett spektrum av potenti-
ella användningsområden.

Godkänd i Ex-klassade zoner, 1, 2, 21, 22

Teknisk information
• Arbetsbredd 47 cm.
• Ljudnivå 69 db (A).
• L x B x H 125 x 47 x 110 cm.
• Vikt 55 kg.

Tryckluftsdriven singelskurmaskin

Airflex 30 Tryckluftsdriven kombimaskin
Tryckluftsdriven, lätthanterlig, ex-klassad kombimaskin. Tillverkad i rostfritt stål vilket 
gör maskinen i stort sett underhållsfri. Kardanupphängning för att klara ojämna golv. 
Maskinen är utvecklad för explosionsfarliga områden och områden där strömförsörjda 
maskiner ska undvikas.
Lämplig för små och stora ytor mot alla typer av smuts.

Godkänd i Ex-klassade zoner, 1, 2, 21, 22

Teknisk information
• Arbetsbredd 47 cm.
• Sugskrapans bredd 65 cm
• Tankvolym 21+25 liter.
• Ljudnivå 69 db (A).
• L x B x H 140 x 65 x 110 cm.
• Vikt 69 kg (tom).

Tryckluftsdriven kombimaskin



Orange Clean har även traditionella 
städmaskiner för alla behov.
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