
CoilShot®-PistolRengøring

NYHED!
Fremtidens rengøring til kondensatorer & fordampere.
Tab-baseret system sparer stort rengøringsapparat og klodsede kemikaliedunke. En pakke 
tabs* gør det ud for en hel dunk rengøringsmiddel. Brug CoilShot-lanse og opnå de bedste 
resultater. Lansen hjælper dig med at komme bagved ribberne, så du kan udføre en overlegen 
rengøring - hver gang.

Indeholder: CoilShot®-pistol, skumdyse 
og én original tab

HURTIG LADNING 
AF TABS

Dæksel til tab-
indgang

OPBEVARING TIL COILSHOT® LANSE 
Hav ekstra værkøj lige ved hånden

OPBEVARING AF 
SPRAY-/SKUM-DYSE

Til ekstra dyser

2 TABS = 3,5 LITER RENGØRING*
*kun ved brug af originale tabs

SÅ SIMPELT SOM 1-2-3

Varenummer:  
Vandtryk:  
Egenvægt:
U.S. Patent: 

SC-CS-100
6,9 bar ved 11,4 l/min
< 0,5 kg
D750,333;9,533,331

Tilslut slange Indsæt tab Rengør spoler

RENGØR BÅDE INDVEnD
IG

T
 O

G
 U

DVENDIGT

DOSERINGSKNAP 
Drej på knappen for 
at justere indtaget 

af rengøringsmiddel

LYNKOBLING
Dysen skiftes let



CoilShot®-LanseRengøring

Varenummer:  
Egenvægt:

SC-CS-WAND
< 0,5 kg

Tilsluttes til standard   
haveslange
Bruger CoilShot® 
tab 
Skift fra skumrenser til 
vand med let justering
Let at tilslutte og 
anvende

Tilkøb: 
91 cm CoilShot®

 sprøjtelanse

Single-shot tab

• Afmålt tab eliminerer gætteri
• Udfør jobbet med ét skud

CoilShot® 
Anvend kun originale 
CoilShot® Coil Cleaner 
tabletter

•

•

•

•



Tabs til CoilShot®-PistolRengøring

Varenummer:  
Indhold:
U.S. Patent: 

SC-CS-TABS-HD
6 CoilShot-tabs i 200 g pakke
D765,828 og andre patenter 
afventer behandling

NYHED!
CoilShot®-HD Tabs
Den revolutionerende CoilShot-HD 
tab er designet til brug sammen med 
CoilShot-pistolen og giver hurtig og 
nem rengøring og affedtning og efter-
lader kondensatoren skinnende ren.

HEAVY-DUTY FORMEL

• Eliminerer behovet for pladskrævende 
rengøringsmidler
• Affedter kondensator og efterlader 
enheden skinnende ren
• Effektiv rengøring til ekstra snavsede 
kondensatorer
• Til særligt beskidte kondensatorer

CoilShot® Coil Cleaner Tabs
Det revolutionerende CoilShot rengørings-
system er designet til at tilbyde hurtig og 
nem rengøring af kondensatorer og for-
dampere uden at beskadige eller på anden 
vis belaste ribberne eller andre dele af 
enheden.

• Hver tab svarer til ca. 2 liter spolerenser
• Eliminerer behovet for pladskrævende 
rengøringsmidler
• Sikker til alle spoler
• Bologisk nedbrydelig, pH 6,6-7

Vi henviser til de respektive sikkerhedsdatablade for yderligere information om produktet.

SC-CS-TABS
8 CoilShot-tabs i 200 g pakke
D765,828 og andre patenter 
afventer

Varenummer:
SC-CS-TABS-HD

Varenummer:
SC-CS-TABS

CoilShot®-Lanse



Vil du have noget imod at have dit 
rengøringsmiddel lige ved hånden?

Det nye rengøringsmiddel fra CoilShot®, har med 
sine små tabletter erstattet de store, tunge 

dunke. Det betyder ikke flere tunge løft. 
Ikke mere ondt i ryggen. 

Når du skal gøre en kondensator rent, er der ingen anden ud-
vej end at slæbe tunge dunke flydende rengøringsmiddel fra 

Læg en tablet i CoilShot®-pistolen 
og tænd for vandet , så kan du starte 
rengøringen. Tabletterne er både gift-

fri og miljøvenlige.

Brug en eller to tabletter pr. spole 
- intet svineri, ingen rengøring-

srester, og ingen utilfredse 
kunder, der skal håndteres. 

Mindre, lettere og mere 
sikkert, CoilShot® er dit 

bedste skud. 

Fyr løs!

Giv den dit bedste skud!

NYHED!

din bil til enheden, der skal rengøres 
- det er en kendgerning! 

... eller sådan plejer det at være, men ikke længere!


