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Et lille udpluk af vore mest populære varer 
                 

 

www.juhlp.dk 
 

• RONDA Industristøvsugere 

• Ghibli Industristøvsugere 

• Numatic Erhvervsstøvsuger 

• Nilfisk Blå Professionel serie 

• Mirka LEROS Girafsliber 

• FLEX Girafslibere 

• Juhlius Girafslibepapir 

• GANN Fugtmåleudstyr 

• TROTEC Måleudstyr 

• KGK Affugtere og ventilatorer 

• Juhl P - RENO Højtryksrensere 

• SPRINTUS Rengøringsmaskiner 
Vi har eget serviceværksted for de maskiner vi fører. 
 

Priserne i kataloget er excl. moms 
 
 

                        Juhl P Salg og service 
Assensvej 193, 5771 Stenstrup 

Tlf. 20836101 – E mail – post@juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/


 
01001   

RONDA 200 klasse H  
Green Tech 

Industristøvsuger 
 

CAP motor med store fordele 
• 33 % højere virkningsgrad 

• 7 % højere sugeevne 

• 4 db lavere støjniveau 

• 18 % mindre strømforbrug 

• Softstart 

• Alarm ved suge effekt under 20 m/sek 
 

Handy industristøvsuger af høj kvalitet, 
godkendt til fint og sundhedsfarligt støv. 

 
Maskinen er velegnet til alle, som har behov for 
at suge fint eller sundhedsfarligt støv, som f eks. 
cement og slibestøv. 

 
Selvrensende teflonbelagt kanalfilter klasse M 
Vedvarende sugestyrke 
Lavt støjniveau 
HEPA – filter ( H filter 99,999% ) 
El – udtag med start/stop automatik 
CCA testet og godkendt af DEMKO 
 
CAP motor  1100 Watt – 230 V. 
Max forbrug eludtag 1800 Watt 
Luftmængde       60 l/sek 
    216 m 3 pr. time 
Sugeeffekt    353 Watt 
Vægt       15 kg. u/tilbehør 
 

Den ideelle industristøvsuger til alle slibemaskiner og andet håndværktøj.  
 

Feks. Girafslibere, planslibere, exinterslibere og rillefræsere. 
Kan bruges både med og uden poser afhængig af støvtyper. 
Vi anbefaler de nye Syntetiske fiberpose, som kan tåle det fine støv uden at springe. 
01036 Fiber støvposer til RONDA 200 10 stk.  

 

Klassens absolut bedste filter-system og størrelse. 
 

Kan leveres med tilbehør – slanger efter behov 
Få tilbud på netop din maskine. 
 
 

Bestil den direkte på                       www.juhlp.dk  

http://www.juhlp.dk/


                                                                                                                                                                       
RONDA industristøvsugere 
RONDA støvsugere er udviklet og produceret I Danmark. 
Økonomiske i brug – tilbehør og reservedele til rimelige priser. 

 
Arbejdstilsynet kræver i dag mange steder klasse H støvsugere. 
Dette gælder både i industri, håndværk og på skoler. 
______________________________________________ 
 
Vi kan her tilbyde en af de bedste på markedet  

01001 RONDA 200 Klasse H Green Tech 
Nok den bedste på markedet til bla. Girafslibere – klasse H 
 

Vejl. pris kr. 6.495.- 

Kr. 5.795.- tag 2 stk. pr. stk.  kr. 5.495.- 
_____________________________________________________________ 

 
01292 RONDA 2800 Klasse H – Basis  
Kraftig industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv. 
Kraftig 3 motors maskine. 
Klarer selv de største opgaver – også gulvslibemaskiner. 
Filtre: Stort Teflonbelagt kanalfilter og HEPA filter.  
Bundtømning: Der kan vælges flere forskellige opsamlings- 
løsninger – LONGOPAC eller beholderløsninger. 
 
Se data og priser på www.juhlp.dk 
 
_________________________________________________________ 

 
01011 RONDA 20 Green Tech - klasse M 
En lille og kompakt industristøvsuger til mindre rengøringsopgaver. 
velegnet til træstøv, metalspåner og mindre mængder  
beton og gipsstøv. 
 
Filtre: Teflonbelagt posefilter og HEPA filter 
Tænd og sluk automatik. 
 

Vejl. pris kr. 3.495.- 

Kr. 3.195.-  
 

                   www.juhlp.dk 
 

http://www.juhlp.dk/


 
 
 
 

01260 RONDA 2600 m/frontmundstykke 
RONDA 2600 er en dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv på større arealer, såsom 
lagerhaller, produktionshaller og kontormiljøer med hårde gulve. 
 
 

Kraftig 2 motors maskine. 
Motorer kan tændes separat. 
Leveres med 75 cm. bredt frontmundstykke og alm. tilbehørssæt. 
Nu med hurtigløft af frontmundstykke. 
Afledning for statisk elektricitet. 
 
Filtre: Stort Teflonbelagt kanalfilter og HEPA filter. 
 
Tekniske data: 
 
Sugemotor – blow through   2x1100 w 
Sugemotor spænding  230 v 
Sugeevne   2550 mmVS 
Luftmængde ( pr. motor )  54 l/sek 
Luftmængde ( målt maskine ) 227 m3/t 
Sugeeffekt   580 w 
Støjniveau   70 db 
Bundtømningsbeholder  35 l. 
Filterareal - kanalfilter  1 m2 
Filterareal – HEPA filter  1,1 m2 
Højde   1070 mm. 
Bredde   770 mm. 
Vægt uden tilbehør  39 kg. 
Ledningslængde   15 m. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vejl. pris kr. 16.995.- 

Kr. 15.995.-  
01261 Uden frontmundstykke kr. 14.495.- kr. 13.695.- 



RONDA vandstøvsugere 
Hører til de mest stabile på markedet. 
Vi er specialister i RONDA industristøvsugere og tilpasser 
maskinerne til netop dit behov og ønske. 
Den mest brugte af Falck og skadesfirmaer. 

 
01069 RONDA 500  
Robust våd/tørstøvsuger med stor sugeeven, som kan suge 
Væske og støv samtidigt, uden at man behøver at skifte filter. 
Maskinen er udstyret med støv/væske pose og vaskbart mixfilter. 
 
Maskinen har 2 kraftige 1200 w motorer. 
 

Vejl. pris kr. 7.130.-  

Kr. 6.795.- 
Kan leveres med aftapningshane i bunden kr. 7595.- 

______________________________ 
 
01039 RONDA 550 med pumpe 
Effektiv vandsuger med stor sugeevne og indbygget pumpe. 
RONDA 550 er ideel til skadesservice, tømning af kar 
og andre opgaver med opsugning af større vandmængder.  
Markedets mest brugte ved vandskader 
 
Dette er standardmaskinen, men vi kan 
Tilpasse maskinen til netop dit behov. 
Se varianter på www.juhlp.dk 
 
Maskinen har 2 kraftige motorer på 750 w 

 
Vejl. pris kr. 11.995.- 

Kr. 10.995.- 
___________________________________________________ 
 
Begræns skaderne ved oversvømmelse: 
Få vandet væk hurtigst muligt. 
Igangsæt udtørrende foranstaltninger med det samme. 
 
Skimmelvækst starter ved luftfugtighed over RH 80 
Vi har alle maskiner og måleinstrumenter i vort sortiment. 
      Billede BYG ERFA 

 
www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/


 

41013 Juhlius - Sprintus N 51/1 KPS                      

med lænsepumpe 
 

All – round vandstøvsuger med indbygget lænsepumpe 
Til brug ved vandskader og tømning af oversvømmede kældre. 

Kan desuden anvendes til tømning af bassiner og havedam mm. 
 

Meget velegnet til skadesfirmaer, boligforeninger og beredskab. 
Den mindste på markedet og derfor velegnet til servicebilen. 

Tekniske data: 
 
Strøm   230-240 v 
Motor   1200 w 
El - tilslutning  800 w 
Ledning   10 m.  
Tank størrelse 55 l. 
Størrelse   630x450 
Sugeslange  6 m. 
Afgangsslange 10 m. 
Støj  70 dB 
Netpose til store urenheder 
 

Der medfølger diverse tilbehør – rør og mundstykke. 
 

Kr. 5.999.- 
 

                 41020 Sprintus Ketos 81/2K 
 
Vi har testet denne støvsuger og 
det er absolut en af de bedste i klassen. 
 
Nyeste teknologi: 
KETOS udnytter den nyeste teknologi 
og har overlegen ydeevne 2600 w. samt  
stor beholder på 80 l. 
 
Med PET filter og pose klarer den også selv fint støv. 
 
Tør - våd støvsuger til professionelle 
rengøringsselskaber, skadesfirmaer og 
fødevareindustrien. 
Patentanmeldt Cyklon Vand 
separationssystem. 
 
Leveres komplet med tilbehør klar til brug. 

Se alle data på www.juhlp.dk 

 

Kr. 5199.- 
Vi kan levere hele Sprintus rengøringsprogram 
 



 
 
  
 
 
 
 
 

VANDSKADER KOSTER MANGE PENGE 
Har du beredskabet klar til næste skybrud - oversvømmelse? 

 
Det kan betale sig at købe frem for at leje. 
Vi levere vandstøvsugere med pumpe og affugtere til hele landet. 
 

BEREDSKABSPAKKE KLAR TIL BRUG 
 

Ronda 550 m/pumpe og tilbehør. 
Flad afgangsslange 20 m. med kobling 
KGK Trotec TTK 170 ECO affugter 50 l.  
Trotec Ventilator TTV 2500   
 
 
 
 
 
 
 
Vejl. udsalg kr. 20.360.-  
 
 
 

kr. 17.595.-  
Køb hele pakken varenr. 01259 
 
 
 
Alle priser er excl. moms 

www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/


Kvalitetsaffugtere 
 
 
25041 KGK TTK 100  
25 l. affugter med høj ydelse 
Til det private hjem 

Vejl. pris kr. 2.995.-  kr. 2.695.- 
 

25009 KGK Affugter 33 l. 
Professionel affugter – arbejdsområde 180 m2 
Tank 9 l. og lavt energiforbrug 420 w 
En af de mest solgte   

Vejl. pris kr. 5.765.-  kr. 4.995.- 
 

25094 KGK Affugter TTK 170 ECO 50 l. 
Denne model er specielt udviklet til  
udlejning, boligforeninger mf. Hvor der skal  
flyttes meget rundt. 

Vejl. pris kr. 6195.-  kr. 4.995.- 
 

25081 KGK Affugter Trotec TTK 125S  
Professionel affugter med stor ydeevne 
Arbejdsområde 350 m 3  
Robust og driftsikker affugter. 
Velegnet til skadesfirmaer mm.  

Vejl. pris kr. 6995.- kr. 5.995.-  
 

25082 KGK Affugter Trotec TTK 175S 
Superprofessionel affugter  
Velegnet til udlejning – stabelbar 
Affugter 50 l.   

Vejl. pris kr. 8.795.-       kr. 7.895.- 
 
25053 KGK Affugter Trotec TTK 355S 
Superprofessionel affugter 
Velegnet til udlejning – stabelbar – time og Kw tæller. 
Affugter 70 l.  
 

Vejl. pris kr. 10.695.-       kr. 9.395.- 
 

25074 KGK Airmaster 100 – IONanlæg – lugtfjerner 
Afhjælper vejrtrækningsproblemer og hoste. 
Anlægget fjerner lugtgener fra cigaretrøg, brandskader, skimmelsvamp, 
råddenskab oma. 

Vejl. pris kr. 3.895.-   kr. 3.495.- 
   

 

http://www.juhlp.dk/shop/kgk-affugter-33-466p.html


TROTEC  Tyske kvalitetsmålere 
Professionel kvalitet 
 

25090 TROTEC T 660 Fugtighedsmåler   
uden at beskadige materialet. 

 

Juhl P Superpris kr. 1.795.-  
 
25019 TROTEC T 260 Luftfugtighedsmåler    
Bestemmer hurtigt luftfugtighed og temperatur. 
Kan også finde dugpunkt.  
Laser til måling af overfladetemperatur. 
Alt i et instrument. 

 
Vejl. pris kr. 3.795.- Tilbud kr. 3.495.- 
 

25098 TROTEC T 210 Hygro/termometer 
Fugtighedsmåler til måling af RH 5 – 95 % - og temperatur 

 
Vejl. pris kr. 2.295.- Tilbud kr. 1.895.-  
  

25020 TROTEC T 510 Fugtighedsmåler   
Fugtmåler med nåle til måling i træ og andre 
bløde byggematerialer. 

 
Juhl P pris kr. 2.195.-  
 

25069 TROTEC T 610 Fugtmåler     
Overfladefugtmåler til byggematerialer 
Måler op til 300 mm. i beton 

 
Juhl P pris kr. 4.995.-    
  

25003 TROTEC BP 21  Laser pyrometer    
Til måling af overfladetemperatur på 
svært tilgængelige steder og på bevægelige dele. 
Kan bruges i eksplosionfarlige områder. 

 
Vejl. pris kr. 995.- Tilbud kr. 899.-   
   

25076 TROTEC T 3000 Målesæt vandskade 
Dette er et komplet sæt til måling af fugt, i træ og byggematerialer 
Overflade og  dybdemåler.  
 

Juhl P pris kr. 9.995.-  

 

25077 TROTEC Juhl P Målesæt Byggeri 
Målesæt til byggefugt. 
T 210 Termohygrometer – T 510 Træfugtmåler – T 660 Byggefugt 
BP 21 Pyrometer.   
 

Juhl P tilbud kr. 5.995.-   

 
Dagspriser - Data og vejledninger på   

                            www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/
http://1343357.shop11.dandomain.dk/shop/trotec-laser-pyrometer-465p.html
http://1343357.shop11.dandomain.dk/shop/trotec-laser-pyrometer-465p.html


 
25075 TROTEC T 3000 Målesæt Gulvlægger 
T 3000- TS 060 – TS 210 – TS660- TC 20 – TC 30 – BD Afstandsmåler 
Leveres I kuffert. 

 
Juhl P pris kr. 10.995.-  
 
 
 

25097 TROTEC Målesæt Gulvlægger PRO 
T 3000 – TS 060 – TS 210 SDI – TS 660 SDI – TS 610 – TC 20 – TC 30  
BD 10 Afstandsmåler 
 

Juhl P pris kr. 14.995.-  

  
 

25106 Juhl P TROTEC Målesæt 3 dele 
T 510 Træfugt – T 660 Byggefugt – T 210 Luftfugt 
Selvstændige instrumenter.  
  

Juhl P Tilbud kr. 5795.- 
 
 

25107 TROTEC T 3000 Måleinstrument 
Til montering af diverse følere. 
Du kan med dette selv vælge din målepakke.  
Kontakt os for hvad netop du har behov for. 
 
Vejl pris kr. 5.195.- Tilbud kr. 4.695.- 
 
 

25096 TROTEC TS 210 føler til T 3000 
Sensor til måling af luftfugtighed. 
Bruges i forbindelse med borehulsmåling i feks. beton.  
Anvendes også til måling i etageadskillelse og under gulve mm.  

 
Juhl P Pris kr. 2295.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fører hele TROTEC omfattende måleprogram, så hvis du har ønsker 
der ikke er her i brochuren, så kontakt os. 
 
Dagspriser - Data og vejledninger på  

www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/shop/trotec-t-510-558p.html
http://www.juhlp.dk/shop/trotec-t-210-1308p.html
http://www.juhlp.dk/shop/trotec-t-660-1213p.html


 
 
 

 
Professionelt og semi - professionelt måleudstyr  
 
25004 TROTEC BG 20 Co måler   kr. 1.695.- 
 Til måling af Co ( kulilte ) niveauet 
 Se datablad på www.juhlp.dk 
 
 

25005 TROTEC BA 16 Lufthastighedsmåler  kr.   795.- 
 Til måling af lufthastighed og temperatur. 
 Se datablad på www.juhlp.dk 
 
 

25006 TROTEC BM 22 Fugtighedsmåler  kr.   195.- 
 Indstiksmåler til træ og andre byggematerialer 
 Måler fra o – 85 % fugtighed. 
 Se datablad på www.juhlp.dk 
 
 

25016 TROTEC BM 31 Fugtighedsmåler   kr.   595.-  
 Fugtighedsmåler med kugle til 
 beskadigelsesfri måling af fugt i byggematerialer. 
 Se datablad på www.juhlp.dk 
 
 

25002 TROTEC BC 21 Luftfugtighedsmåler  kr.   695.- 
 Bestemmer hurtigt luftfugtigheden i 
 bygninger, på byggepladser, lager mm. 
 Se Datablad på www.juhlp.dk 
 
 

25001 TROTEC BS 06 Støjmåler   kr.   295.- 
 Til måling af byggepladsstøj, motorvejsstøj, 
 kontorstøj, nabostøj og andre steder,  
 hvor du gerne vil kende belastningen.  
 Se datablad på www.juhlp.dk 
 

25063 TROTEC SL 300 Støjmåler Class 2 Professionel kr.   895.- 
 Professionel støjmåler som overholder kravene til 
 DIN EN 616721 nøjagtighed + - 1.4 db, gemmer op til 50 målinger.  
 Se datablad på www.juhlp.dk 
 

 
25021 TROTEC B 026  Komplet Videoskob    kr. 3.595.- 
 Til undersøgelse af hulrum, ventilation, etageadskillelse, 
 Se datablad på www.juhlp.dk 

 
 
25039 TROTEC BG 30 Gasdetektor  kr.   895.- 
 Måleren kan finde Naturgas, Methan, Ethan, Propan, 
 Butan, acetone, ammoniak og flere andre gasarter. 
 Se datablad på www.juhlp.dk  

 
 
Ovennævnte er vejledende priser excl. moms 

Se altid dagspriser på   www.juhlp.dk 
Hvor du også kan bestille 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/
https://trotec24.blob.core.windows.net/product-assets/images/325x325/1635579668542564632_e15b23be-4340-4091-bcf7-b78aa60a0d23.jpg
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCu-7MsJzKAhVEzRQKHY2ICvkQjRwIBw&url=http://www.juhlp.dk/shop/trotec-fugtighedsmaaler-496p.html&psig=AFQjCNG0DbPXKDguvTaMcgjqHfcHtawKbA&ust=1452416857347004


 

           BLUE-LINE 
  

Topprofessionelt fugtmåleudstyr 
  

04037 Gann BL Compact 
Indstik måling i byggematerialer 
Til træ ( 4 hovedgrupper ), styropor, puds/gasbeton, gips mm. 
 

Juhl P pris kr. 1.980.-   
 

04069 Gann BL Compact  B 2 – 200 digits   
Beskadigelsesfri opsporing af fugt i byggematerialer, samt 
Konstatering af fugtfordeling i vægge, lofter og gulve 
Tendensvisning af træfugt. 
 

Juhl P pris kr. 2.990.-    
 

04002 Gann BL Compact TF 3 
Præcisions – luft og temperatur måleinstrument. 
Måler luftfugtighed RH og temperatur. 
Automatisk dugpunktsberegning. 
 

Juhl P pris kr. 1.995.-   
 

04038 Gann BL Compact  RH – T 
Præcisions – luft og temperatur måleinstrument. 
Indstikssonde til svært tilgængelige steder.  
Hulrum, etageadskillelser og måling af restfugt i beton 
I for - borede huller. 
 

Juhl P pris kr. 5.380.-   
 

04039 Gann BL Compact RH – T Flex 
Samme data som RH – T men med flexibel sonde. 
 

Juhl P pris kr. 6.580.-   
 

04044 Gann BL Compact TF – IR 2       
Temperatur og luftighedsmåler med 
IR infrarød temperatur og overflademåler 
Beregner automatisk dugpunkt. 
 

Juhl P pris kr. 3.495.-   
  

04070 Gann BL  Fugtmålesæt 3 dele i kuffert Y 
BL Compact B 2 – BL Compact – Compact TF – IR 
 

Pris kr. 8.385.-  Juhl P tilbud kr. 7195.-  

 
Vi kan levere hele Gann programmet 

www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/shop/gann-bl-compact-1545p.html


 

55098 Mirka 1230 L PC 
 

Mirka L 1230 PC 
En rigtig kvalitetsstøvsuger 
Kører med store fleeceposer og har 
Vaskbart filter, start – stop automatik. 
Vi monterer den med dansk jord. 
Støvsugeren sælges uden tilbehør, da mange  
kun bruger den i forbindelse med maskiner. 
Vi har lavet vores egen tilbehørspakke, som 
kan tilkøbes. 
Meget velegnet til Girafslibere. 

Perfekt til den nye Mirka LEROS Girafsliber 
 
Tekniske specifikationer: 
 
Effekt (W) 1200  
Netspænding (VAC) 220-240  
Vækt (kg) 14.5  
Lydniveau, LpA (dB) 60  
Primære frekvens (Hz) 50/60  
Dimension LxWxH (mm) 565 x 385 x 565  
Luftforbrug (l/min) 4500  
Vakuum (mbar) 250  

 

Pris ved 1 stk. kr. 3295.- 
Pris ved 2 stk. kr. 3195.- 
Pris ved 5 stk. kr. 2995.- 

 

Tilbehørs tilbud: 

62037 Juhlius Støvsugerposer Fleece 5 stk. kr. 189.- Tilbud kr. 149.- 

55099 Juhlius Tilbehørssæt 32 mm.  kr. 595.- Tilbud kr. 369.- 
55100 Mirka 1230 – Nilfisk 33-44 PTFE filter M kr. 299.- Tilbud kr. 279.- 

 

Danmarks NYHED 
55101 Mirka LEROS 950 CV Girafsliber 
Vægsliber 225 mm. Obit 5 bag. 
 
Helt nyudviklet elektronisk girafsliber  
til vægge og lofter. 
 
Variabel hastighed 4000 – 8000 o/m 
Vægt kun 3,5 kg. 
Leveres den sugeslange 
 

Juhl P pris fra kr. 8695.- 
 

55103 Udsugningsslange 4 m. m/muffe  kr.   435.- 
55104 Udsugningsslange 10 m. med ledning indlagt  kr. 1645.- 
55105 Udsugningsslange 5.5 m. med ledning indlagt  kr. 1245.- 
Vi giver 25 % rabat på slange ved køb af LEROS Girafsliber 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-9P3lvcXYAhWQbVAKHcEFC2oQjRwIBw&url=https://www.mirka.com/mirka-leros/&psig=AOvVaw2xPs7umMH8WeNatvhbfJJC&ust=1515401786902126


 
58008 Numatic Henry rød  
A klasse ny model. 
 
Numatic Henry HVR 200 rød – Klasse A 
Verdens mest brugte og populære støvsuger 
Til professionelle i bla. rengøringsbranchen 
Den ideelle til kontorer, butikker, hoteller og selvfølgelig 
den private der vil have en driftssikker maskine.  
Maskinen leveres med komplet tilbehørssæt. 
 
10 m. ledning med oprul i maskinen. 
 
Normalpris kr. 1936.- 
 

Juhl P pris kr. 1199.- 
Ekstra tilbud netop nu 

 
58011 Numatic Henry - 2 i 1 

 

Henry leveres her med kørestativ med store kørehjul og 
rengøringsspand monteret på stativ. 

 

Den gode gamle Henry med 2 hastigheder. 

 
Data:  
Ledning 10 m. 
1200 w. motor 
Oprul i maskinen 
Poser 9 l. 

 
Nem transport og meget velegnet til personer 
med rygproblemer og brug i plejecentre mm. 
 
Vejl. udsalg kr. 2496.- 

Specialtilbud       kr. 1995.- 
 

58007 HEPAFLO poser 10 stk.  
kr. 98.-   

 www.juhlp.dk 
 

http://www.juhlp.dk/


  

Ghibli industristøvsugere 
Alsidige støvsugere, som kan klare det meste.   
 

01062 Ghibli SP 7 m/stort foldefilter 
Håndværkerstøvsuger med El -udtag og start-stop automatik  
Med kraftig 1200 w industrimotor 
Maskinen er meget velegnet til håndværkerbilen  
 

Vejl. pris kr. 3.060.- 

Tilbud netop nu Kr. 2.395.- 
____________________________________________ 
 

01310 Juhl P Ghibli POWER 22 Teflon/HEPA  
Butiks og kontorstøvsuger 
 
Kraftig model med optimalt filtersystem – filtrering 99.99%  
Støjniveau kun 60 Db 
Bruger store fiberposer 01010 kr. 128.- for 10 stk. 
 

Vejl. pris kr. 2.865.- 

Kr. 2.695.- 
__________________________________________ 
 

01026 Ghibli Power WD 50 P industristøvsuger  

Allround industristøvsuger til både tør og vådsugning. 
Velegnet til håndværkere, autoværksteder og industrivirksomheder. 
 
Kraftig By pass motor på 1350 w. 
35 l. beholderkapacitet. 
 
Leveres komplet med tilbehør  som vist eller håndværkersæt. 
 

Vejl pris kr. 3.125.- 

Kr. 2.895.- 
_______________________________________ 
 
01333 Easy Clean bilplejesæt 
Kr. 449.- 

 
 
 

Vi fører et stort program i Ghibli støvsugere og andre 
rengøringsmaskiner 



 
01014 Easy Clean Compact 111 
Professionel erhvervsstøvsuger til den kræsne 
 
Compact 111 er en meget brugervenlig og robust støvsuger med en sugeevne 
helt i top. Maskinen er derfor velegnet til både professionel, erhvervsmæssig og 
privat brug. 
 
Maskinen er udstyret med en meget kraftig sugemotor, som sikrer en effektiv 
støvsugning og samtidig er maskinen lydisoleret, så støjniveauet er minimeret. 
 
Vi får maskinen leveret med HEPA hovedfilter, da vi ønsker at kunne levere en  
så miljøvenlig støvsuger som muligt. 
 
Tekniske data: 
CAP motor  1250 Watt 
Sugeevne  2550 mmVS 
Sugeevne    313 Watt  
Hovedfilter  1900 Cm2 
HEPA filter 
Støjneveau      56 dB 
Støvpose      13 liter 
Ledning     15 m. 
Rørparkering 
 
Økonomi: 
Vi sælger ikke støvsugere for, at tjene store penge                                                                                           på 
støvsugerposer. 
 
01015 Nye Fiberposer 
til Compact 111 koster kun kr. 99.- pr. 10 stk. 
 
Vi skal ikke have din gamle støvsuger i bytte for at 
kunne sælge dig denne for – 
 
 

kr. 2095.- 
Vejl. udsalg med HEPA kr. 2315.- 
 

Priserne er excl. moms 
  
Eget serviceværksted 
 
 

 

Køb den direkte på                            www.juhlp.dk 
 

 

https://broendum.com/wp-content/uploads/2014/12/compact-III-tegning.jpg?x34807
https://broendum.com/wp-content/uploads/2014/12/80020037-EC-Compact-III-bagfra-1.jpg?x34807


 
 

 

 

 

 

12035 Nilfisk ALTO MAXXI II 75 – 2 WD 
Kraftig professionel våd/tørstøvsuger 
med stor volumen  
 
75 l. beholder 
Motor 2500 W 
Dual filtersystem 
 

Vejl. pris kr. 4.999.- 

kr. 4249.- 
 
 

02098 Nilfisk ALTO Attix 33 – 2M PC 
Klasse M - Professionel industristøvsuger 
Push&Clean filterrens.  
Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk automatik  
 
30 l. beholder 
Motor 1400 w 
 
Maskinen er meget velegnet til feks. Girafslibere. 
 

Vejl. pris kr. 5.599.- 

kr. 4.999.- 

 
02086 Nilfisk ALTO Aero 26 – 2L PC 
Lille effektiv klasse L letvægtsstøvsuger. 
Maskinen til den semiprofessionelle.  
Kan bruges til bla. girafslibere i mindre omfang. 
  

Vejl. pris kr. 2299.- 

kr. 1.895.-  
 
Data på maskinerne kan ses under varenummeret på 
 

Vi kan levere hele Nilfisk ALTO programmet. 
 

Se altid dagspriser på 
 

                                  www.juhlp.dk 
 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/shop/nilfisk-alto-aero-1225p.html


 

Professionelle tæpperensere 
 

01047 Ghibli Power extra 7 P Tæpperenser 
Absolut vor mest solgte tæpperenser 
 
Lille handy effektiv tæpperenser med gulv 
og møbelmundstykke.  
 
Velegnet til tæpper, møbler og andre renseopgaver. 
 
Tæpperenseren er velegnet til autoforhandlere, autoværksteder  
Hvor der er brug for rensning af bilindtræk. 

 
Vejl. pris kr. 3435.- 

Kr. 2.995.-  

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41002 Sprintus SE 7 Tæpperenser kr. 2995.- 



 
 

 
 

 
  
Fra Girafsliberspecialisten 
 
 

03064 Flex Girafsliber GE 5 bagskive u/huller m/ 4 m. suge slange 
03065 Flex Girafsliber GE 5 R Kanthoved u/huller m/ 4 m. suge slange 
03084 Flex Girafsliber GSE 5 R OKAPI kort med kanthoved, kuffert 
og 4 m. slange 

03086 Juhlius Flex GE 5 m/fast hulbagskive og 7 m. slange m/ledning. 
R modellen sliber helt til loft og hjørne. 
 

Data: 
 
Motor 500 w. 
Effekt 270 w. 
Hastighed u/ belastning 1100 – 1650 rpm. 
Slibediameter 225 mm. 
Længde 1520 mm.  
Vægt 3,9 kg. 
Antistatisk suge-slange 4 m. 
Clip on klemringstilkobling af standard slange. 
 

Elektronisk styring: 
Kontrolleret hastighed og softstart. 
Overbelastningsbeskyttelse og valg af hastighed. 
 

Juhlius GE 5                      kr. 5.595.- 
GE 5                     kr. 4.795.- 
GE 5 R         kr. 5.295.- 
GSE 5 R  m/kuffert           kr. 5.595.- 
___________________________________________ 

 

Juhlius Girafslibeskiver er blandt de absolut bedste på markedet. 

Alle grovheder fra kr. 145.- pr. pk. med 25 stk. rabat ved flere pakker 
 

Med og uden huller. 
 
 

Vi har eget FLEX Serviceværksted 
for alle Flex Girafslibere og leverer reservedele hurtigt og effektivt. 

Flex Girafslibere og reservedele ligger med billede og priser på: www.juhlp.dk 



 

 
 

Girafspecialistens LUKSUS pakke 

01315 Juhl P FLEX Girafsliber GE 5 
Monteret med fast hulbagskive og soft mellemskive 

Juhl P GE 5 Girafsliberslange antistatisk 7 m. med ledning indlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDA 200 Industristøvsuger klasse H 

m/standardtilbehør. 
Klassens absolut bedste filtersystem:  
Teflonbelagt kanalfilter og stort HEPA  

 
 
 
 
 
Vejl. pris kr. 12.550.- 

Supertilbud kr. 10.550.- 
Excl. moms 

 

Køb pakken direkte på  www.juhlp.dk 
 
 

                         

http://www.juhlp.dk/


 

 

 
 

71010 ERGO Stigefod til skydestige 
Dansk patent 

 
Stigefoden er beregnet til malere, tømrer, vinduespudsere, skorstensfejere, 

skadesfirmaer og andre, som har brug for et større og sikrere arbejdsområde. 
 

Stigefoden passer til 90 % af de skydestiger der er på markedet. 
En sikker og stabil løsning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi sælger denne stigefod til en attraktiv og sikker pris. 
På lager til omgående levering. 
 

                       kr. 875.- 
 
Excl. moms 

Du kan købe den direkte på      www.juhlp.dk 
 
 

 
 



Albertslund Park lampe Renoveret 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Albertslund Parklampe renoveret 
 

• Renset og malet 

Grå Ral 7037 og hvid på undertop 

• Monteret nyt glas 

• Monteret LED indsats 

HELLA Eco Circle 12 – 25 w 
 

Lamperne kan have ubetydelige skønhedsfejl, da det er gamle lamper. 
Montering af lampe og mast -  armatur skal foretages af Aut. El Installatør. 
Lamperne er monteret med 5 m. ledning. 
Har du egne lamper kan vi tilbyde renovering af disse – få tilbud.  
 

Lamperne renoveres på bestilling: 

Pris på ovennævnte udførelse og farver kr. 5995.- 
Større mængder over 10 stk. få tilbud. 
Priserne er excl. moms fragtfri levering 
 

Lamperne kan bestilles direkte på         www.juhlp.dk 
 

Bestilling og yderligere oplysninger: 
Kontakt: Finn Juhl Pedersen tlf. 20836101 – mail post@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 

 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/
mailto:post@juhlp.dk


 
Professionelt værktøj 
__________________________________________________ 
  

04027 Tapofix universal vævafruller 109 
Juhl P pris kr. 2.490.-  
 

04029 Tapofix metertæller m. 2 hjul 
Juhl P pris kr. 1.095.-     
 

04081 Tapofix Vævafruller m/metertæller 
Pris kr. 3585.- Juhl P pris kr. 3295.- 
 

04076 Tapofix GAK 20 Vævafruller   
Pris kr. 6280.- Juhl P pris kr. 3995.- 
 

04026 Tapofix tapetklistermaskine CB 70 N 
Juhl P pris kr. 4.680.-   

 

06002 Juhlius Anstrygningsmaskine 
Malemaskinen til mange meter maling om dagen. 
  

Juhl P pris Kr. 11.495.-  
 
06068 Børstesæt 10 stk. kr. 695.- 
06067 Valsesæt 6 stk.     kr. 595.- 

 
  

 
 
Ved køb af maskine får du 20 % på ekstra sæt valser og børster 
 
 

 

71033 Juhlius Målehjul 0,1 – 1000 m.  
Stort hjul 300 mm. med støtteben 
 
Fast lavpris kr. 199.- 
 
 
Køb alle varerne på 

www.juhlp.dk 

https://juhlp.dk/shop/tapofix-gak-20-1651p.html
http://www.juhlp.dk/
http://www.tapofix.de/pics/prod/atmeterz/startshow.php
http://www.tapofix.de/pics/prod/uniabrollg109/startshow.php


NYHED 
 
 

61091 Juhl P BASIS 1 Højtryks/algeanlæg med 300 l. tank. 
Specialbygget på EUR plastpalle til kassebil eller trailer. 
Str. B 80 – L 120 -  H 105 – nem af og pålæsning. 
 
RENO 220/20 – Honda GX 390 - 13 HK. Med gear og selvstart. 
Anlægget yder 220 bar og 20 l. min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Motor, pumpe og slangetromle er bygget på solid alu. dørk-plade. 
Rustfri manuel slangeoprul med 40 m. højtryksslange og lynkoblinger, 
standard pistol og dobbeltlanse. 
Anlægget er bygget med haner til selvsug fra tank eller direkte vand. 
Tanken kan også bruges som buffer når der ikke er nok vandtryk  
hos kunden.  
 
Tilbehør kan tilkøbes efter behov: 
Skum lanser, teleskoplanser, terrasserenser mm.  
 
Vi anbefaler den nye Hybrid – teleskop lanse på 6,7 m. 
61090 Hybrid Lansen er mere flexibel end de gule lanser. 
Lansen er monteret med skumhoved og slangen er letvægts Flex slange. 
Udviklet og samlet på vort eget værksted. 
 

Anlægget er tilpasset med lynkoblinger og  
stikkobling for nem skift af lanser og terrasserenser. 
 

Anlægget er flexibelt og nemt at sætte på og af trailer eller varebil. 
Meget velegnet til boligforeninger, algerensere, kommuner og landmænd. 
 

www.juhlp.dk 



 
 
 
 
 

GRACO Airless maler og spartelsprøjter 
Vi har eget serviceværksted og leverer reservedele hurtigt. 

Vi fører hele Graco airless program – få tilbud på netop din maskine.  

                                                   
    15113 GRACO  T – Max 506 
    Vejl. pris kr. 56.035 

      

            Få dagstilbud     
 
 
  
15135 GRACO 495 PC 
Superanlæg til små og mellemstore opgaver. 
 

Få dagstilbud 
      15112 JetRoller   

  
Vi laver service på alle GRACO Airless og spartelsprøjter til fornuftige priser. 

 

 

Vi tager forbehold for prisændringer – se altid dagspris på 

www.juhlp.dk 
 

Priserne er excl. moms og levering – fragtfri grænse er kr. 5000.- dog undtagelser 
 

Der kan betales med Dankort/ Visa/Dankort 
Det er altid hurtigst for os at behandle kontantordre 

Lagervarer betalt med dankort afsendes normalt indenfor 1 – 3 dage, hvis bestillingen 
er foretaget om formiddagen. 

 

Bankoverførsel – offentlig- elektronisk faktura 1 – 2 dage 
 

Kontooprettelse nye kunder 
Der tages normale kreditoplysninger og vi forbeholder os ret til fremsendelse af faktura til 

forudbetaling, hvis kreditoplysningerne ikke er tilfredsstillende eller ikke findes tilgængelige. 
Vi kan kræve forudbetaling ved første køb på konto. 

Nuværende kunder bestiller som normalt 
Kontakt:  Tlf. 20836101 – E – mail post@juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/shop/graco-t-max-579p.html

