
SUPER NYHED                 Juhl P 
         AIRLESS 

15256 Juhl P Byggepladsvogn 
Juhl P har nu udviklet en flexibel byggepladsvogn til: 
 

Graco Mark X – Mark llV og SC800TX med spartelkar/spand. 
 
Anlæg med spartelkar monteres på byggepladsvognen hjemmefra på 15 min.       
og skal derefter ikke afmonteres igen – ved rengøring vippes maskinen bagud. 
 
Fordele: 
Ingen tunge løft af anlæg. 
Byggepladsvogn med hele anlægget kan læsses i bil med truck, løftevogn, 
højdeløfter eller kan køre op af ramper i bilen eller på trailer. 
 
Med sine store hjul kan du flytte hele anlægget rundt på byggepladsen uden 
at tømme eller skille det ad. 
 
Ved malerarbejde fjernes spartelkarret og du sætter blot en spand eller stor 
balje/beholder under pumpen. 
 
Du kan bruge vognen til at montere anlægget i lukket trailer – her skal monteres 
fastgørelsesbeslag, som kan tilkøbes. 
         

 
 

 

 

 

 

 

Vejl. Pris kr. 5895.-  

Nyhedstilbud kr. 4995.-   
Tilbuddet gælder til d. 1/12 2020 

 

Køb den på www.juhlp.dk 
 

Juhl P Salg og service  Bank: Fynske Bank 
Assensvej 193, 5771 Stenstrup  Konto: 0815-3531128159 
Tlf. 20836101   IBAN: DK0308153531128159  www.juhlp.dk 
CVR: 11269893   SWIFT: VESBDK22  post@juhlp.dk 
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Sprøjte og spartelkar løftes op på vognen og aksler fastspændes med 
monterede bøjler – wire sættes i spandekrog på sprøjte 

 
 

 
 
DATA: 
Aluminium dørkplade 5/7 mm. 
Kraftige hjul 125 mm. hjul 2 faste og 2 drejelige. 
Flytbart beslag til spartelkar – tilpasning til forskellige sprøjter. 
Stålbøjler til fastgørelse af akslen på sprøjte og spartelkar. 
Sikkerhedsvire mod bagudfald af sprøjte under transport. 
Åbning i sprøjte-ende til flytning med Truck eller løftevogn/højdeløfter. 
Nem læsning af en person på ramper til bil eller trailer. 
Flytning på de store hjul uden adskillelse og tømning af anlæg. 
Ved maling fjernes spartelkar og malingkar/spand sættes under sprøjte. 
Ved rensning løftes sprøjten bagud og herefter kan sprøjte og spartelkar 
renses med vandslange/børste. 
Vognen kan forberedes til fastgørelse i feks. sparteltrailer. 

 

Reservedele og tilbehør: 
15261 Trailerbeslag - fastgøring 
15257 Hjul 125 mm. fast 
15258 Hjul 125 mm. drejelig m/bremse 
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