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Lista med blåsar som kan
beställas.

Det finns en mängd olika användningsområden, även om de är framtagna för att blåsa tort och träna
håret på köttrasnötdjur i utställningssammanhang.





Blåser rent rundbalspressen, tröskan mm.
Blåser bort spindelväv, dam mm i stallen
Blåser tort bilen efter tvätt
Blåser torrt Shetlandsponnyer inför utställning.

Vi har själva en Circuiteer II som vi köpte begagnad i början på 2000-talet. Idag, 2018 fungerar den
lika bra som när vi köpte den! Under alla dessa år har vi bara bytt ut på/av brytaren och munstycket
– vi säljer även reservdelar!

CIRCUITEER II – stor säljare!
Kraftfull, robust blås av högsta kvalité.
Två hög hastigheter blåser luft nästan i 17 meter
per minut. Kan hängas upp eller stå på golvet.
2000w
Levereras komplett med slang på 4.5 meter och
munstycke.
Nu med 24 månaders garanti!
Pris: 5.500kr + moms

MASTER BLASTER
Prisvärd blås med två hastigheter.
Två stycken 1000w motorer
Slangen är 3 meter och den står på hjul för att
underlätta förflyttning.
12 månaders garanti
Pris: 5.275 kr + moms

METRO BLASTER
Mindre variant av Master Blaster.
En smidig blås med en hastighet. Slangen är 3
meter. Motorn är 1000w.
12 månaders garanti.
Pris: 3.580kr

BLO I400 DUAL BLASTER
En mycket prisvärd blås. Med två hastigheter och
två stycken 1000w motorer men är på totalt
2600w.
Maskinen är utrustad med en högdensitet
anjongenerator vilket motverka statiskt energi i
håren.
12 månaders garanti
Pris med 3 meters slang: 4.500kr + moms
Pris med 4.5 meters slang: 5.140kr + moms

BLO I200 HOT BLASTER
Smidig blås med två olika värme nivåer och två
hastigheter. 2000w motor.
Slangen är 2.5 meter och den säljs komplett med
tre olika munstycken.
Den väger bara 6kg vilket gör det lätt att bära på.
En riktig prisvärd blås.
12 månader garanti.
Pris: 2.400kr + moms

