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Her et lille udpluk af vort sortiment 
priser på vore produkter  

finder du på                 
 

www.juhlp.dk 
• RONDA Industristøvsugere 

• Ghibli Industristøvsugere 

• Numatic Rengøringsmaskiner 

• Airlessco Sprøjteudstyr 

• MIRKA Slibemaskiner 

• FLEX Girafslibere 

• Juhlius Girafslibepapir 

• GANN Fugtmåleudstyr 

• TROTEC Måleudstyr 

• KGK Affugtere og ventilatorer 

• RENO Højtryksrensere - kompressor 

• SPRINTUS Rengøringsmaskiner 

• GRACO Sprøjteudstyr 
Vi har eget serviceværksted for de maskiner vi fører. 
 

Priser på vore produkter  www.juhlp.dk – skriv varenummer i søgefelt 
 

                        Juhl P Salg og service 
Assensvej 193, 5771 Stenstrup 

Tlf. 20836101 – E mail – post@juhlp.dk CVR 11269893 

www.juhlp.dk 

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


 
 

 
Til vore kunder 

 

LEASING 
Juhl P i samarbejde med GRENKE Leasing  
Vi kan nu med glæde tilbyde vore kunder at LEASE deres maskiner. 

Behold likviditeten i din virksomhed. 

Vi kan tilbyde Leasing af: 
 

GRACO sprøjteanlæg til maling/spartel 

AIRLESSCO sprøjteanlæg 

Juhl P/ CorroClean Højtryksanlæg  

Højtryksrensere 

Større Industristøvsugere og tilbehør 

Gulvvaskemaskiner 

 

Vi kan sammensætte Leasing så det passer til netop din virksomhed. 

Startgebyr kr. kun kr. 600.- 

Du kan Lease med engangsbeløb eller Lease hele saldoen. 

15 – 24 – 36 eller 48 mdr. 

Leasingaftaler kreditvurderes af GRENKE Leasing inden godkendelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

   Finn Juhl Pedersen   

 

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/


 
  
 

01001 

RONDA 200H Power   

Dansk Industri/håndværksstøvsuger klasse H 
Klasse H støvsugere anbefales af arbejdstilsynet 
 

Handy industristøvsuger af høj kvalitet 
Godkendt til fint og sundhedsfarligt støv. 
Til alle steder hvor der stilles store krav til arbejdsmiljøet. 
 

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

DATA: 
Selvrensende teflonbelagt kanalfilter klasse M 
NYT PES HEPA – filter ( H filter 99,999% ved 0,3 um) 
Chokventil til filterrens under drift. 
El – udtag med start/stop automatik 
Eftersug 7 sek. Ved brug af værktøj 
Bibbelyd ved lav luftgennemgang 
Softstart  
Motor  1450/1230 Watt – 230 V. 
Vakuum max  3000 mmVs/29.5 kPa 
Max forbrug eludtag 1500 Watt 
Luftmængde  max                         54 l/sek. 194 m 3 pr. time 
Støjniveau  >70 db 
Vægt   15 kg. u/tilbehør 
Opsamlingskapacitet 16 l.  
Ledning   8 m. 
Leveres med tilbehørssæt – rør, 4 m. slange og mundstykker. 
Luftreguleringssæt til mindre maskiner. 
 

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 kraftige syntetiske fiberposer, som kan tåle det fine støv.  

01353 RONDA 200H Power syntetisk opsamlingspose pose 10 stk. 
 

Klassens absolut bedste filter-system og størrelse 
 

Kan leveres med tilbehør – sugeslanger efter behov. 
Kan leveres med separat udblæsning 50 mm. 
Få tilbud på netop din maskine.  

Bestil den direkte på                                      www.juhlp.dk  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz562zqoXZAhWEKVAKHRfeCugQjRx6BAgAEAY&url=https://www.cleanxpert.dk/reservedele-ronda/2532-ronda-200-kanalfilter.html&psig=AOvVaw1-eifHHXFmhODIEdjtXVyi&ust=1517595556868336
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 200H POWER 
Nok den bedste på markedet til bla. Girafslibere – klasse H 
 

SE dagspris på www.juhlp.dk 
_____________________________________________________________ 

 
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. 
Egnet til mindre opgaver med Girafsliber mm. 
 
Filtre: Teflonbelagt posefilter og HEPA H13 filter 
Tænd og sluk automatik. 
 

  
 

                   www.juhlp.dk 
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01344 Juhl P RONDA 2600 Klasse H 
m/frontmundstykke 
 
RONDA 2600 er en dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv på større arealer, såsom 
lagerhaller, produktionshaller og kontormiljøer med hårde gulve. 
 

Juhl P får denne model produceret med 3 motorer på 1100 W  
Motorer kan tændes separat. 
Leveres med 75 cm. bredt frontmundstykke og alm. tilbehørssæt. 
Nu med hurtigløft af frontmundstykke og indsats til poser. 
Afledning for statisk elektricitet.  

Leveres med sækkeindsats 
 
Filtre: Stort Klasse M Teflonbelagt kanalfilter og HEPA filter Klasse H. 
 
Tekniske data: 
 
Sugemotor – blow through   3x1100 w 
Sugemotor spænding  230 v eller 380 v 
Sugeevne   2550 mmVS/25 kPa 
Luftmængde     75 l/sek 194 m3/t. 
Støjniveau   70 db 
Bundtømningsbeholder  35 l. 
Filterareal - kanalfilter  0,8 m2 
Filterareal – HEPA filter  2,2 m2 
Højde   1120 mm. 
Bredde   670 mm. 
Vægt uden tilbehør  41 kg. 
Ledningslængde   15 m. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Godkendt i Klasse H til sundhedsfarligt støv 
 
Kan leveres uden frontmundstykke 
 
 

RONDA 2600 fås også med 2 motorer  
 

Priser på                                    www.juhlp.dk 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz562zqoXZAhWEKVAKHRfeCugQjRx6BAgAEAY&url=https://www.cleanxpert.dk/reservedele-ronda/2532-ronda-200-kanalfilter.html&psig=AOvVaw1-eifHHXFmhODIEdjtXVyi&ust=1517595556868336
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7sKSqoXZAhXIb1AKHTdGDgsQjRx6BAgAEAY&url=https://www.cleanxpert.dk/reservedele-ronda/2534-ronda-200-hepafilter.html&psig=AOvVaw1-eifHHXFmhODIEdjtXVyi&ust=1517595556868336


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 beredskab 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. 
 

 
Kan leveres med aftapningshane i bunden  

______________________________ 
 
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 - stk. 

 
 
 
___________________________________________________ 
 
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 
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CorroClean 

01393 

Juhl P Ronda 200 Special Klasse H 

Skorstensfejermodel 
Specialmodel med brandhæmmende kanalfilter, alu-glødeplade i bund. 

Velegnet til sod fra fyr, skorsten, pillefyr-ovne, brændeovne og til ventilationsrengøring. 

( Der må ikke opsuges varm aske og gløder ) 

 

Specifikationer: 

Motor 1450 w – 230 v med softstart 

Auto start/stop ved brug af værktøj 

Støj 70 db. 

Sugeevne max. 3000 mmVs 

Opsamling: Pose 01036 – beholder 16 l. 

Kanalfilter brandhæmmende M 0,8 m2  

IFA HEPA-filter 1,2 m2 – filtrerer 99,995 % ved 0,3 qm 

Bip alarm ved for lav lufthastighed  

Chokventil til rens af kanalfilter under drift. 

 

Standardtilbehør: 

2,5 m. SuperFlex slange med kort sodrør 

Rør, antistatisk slange 4 m. plastmundstykke, rundbørste og fugemundstykke. 

Opsamlingspose monteret i maskine 01036 

Ekstratilbehør: 

01036 Ronda 200 Opsamlingsposer 10 stk. 

01272 Juhl P Antistatisk slange 38 mm. pr m. op til 20 meter. 

01166 Juhl P SuperFlex slange m/metaltråd 38 mm. pr. m. op til 15 m. 

01360 Ronda CF-502 Antistatisk forudskiller med metalbeholder. 

Anbefales ved større mængder støv/sod mm. 

________________________________________________________________________________________ 

 

01397 – 01396 RONDA 80 H Skorstensfejerstøvsuger 25 l. – 35 l. 

Ronda 80 er monteret med brandhæmmendde membranfilter 

og HEPA klasse H filter 

Sugealarm ved nedsat sugeevne 

Kraftig 1100 w motor 

Beholder 25 l. eller 35 l.  

Leveres med SUPERFLEX sugeslange 

01036 Poser  

Hjulsæt kan tilkøbes som ekstra tilbehør 

                               www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/


CorroClean 

Datablad: 

58129 

Juhl P Numatic HZ390 CorroClean H Støvsuger 
Skorstensfejermodel Klasse H, super gennemtestet støvsuger. 

Velegnet til sod fra fyr, skorsten, pillefyr-ovne, brændeovne og andet sundhedsfarligt støv. 

( Der må ikke opsuges varm aske og gløder ) 

 

Specifikationer: 

Motor 1000w. – 230 v 

Airflow 18 l. sek. 

Sugeevne 2500 mm Vs  Opsamling beholder 18 l. 

Tritex Forfilter 

Klasse H – HEPA filter 99.997 % 901649 

Vægt med slange 11.2 kg. 

 

Standardtilbehør:  

HEPA filter i Maskine 

Tritex filter i maskine 

Opsamlingspose i maskine 604016 

Sugeslange med rør og små mundstykker  

1 stk. Ekstra opsamlingsposer 604016 

Monteret slangeholderrør   

 

Ekstratilbehør:  

58125 HEPA Flo opsamlingsposer 10 stk.604016 

58024 Tritex filter 207109 

58126 HZ390 HEPA Filter H13 901649 

01332 Juhl P Micro Forfilterpose 

58127 Juhl P SuperFlex slange 32 mm. 2,5 m. m/metaltråd, muffer og kort rør 

58128 Juhl P Antistatisk slange 32 mm. 2,5 m. med muffer og kort rør 

55099 Juhl P Tilbehørssæt m/rør og gulvmundstykke 

58130 Juhl P Antistatisk slange 38 mm. 2 m med rør 

 

Støvsugeren er velegnet til opsugning af sundhedsfarligt støv, HEPA Flo poser skal altid benyttes 

når der opsuges sundhedsfarligt støv. 

Ikke sundhedsfarligt støv – her kan benyttes Micro forfilterpose, dvs. uden pose – ved tømning holdes plastsæk 

rundt om beholder, så du undgår indånding af støv.  

 

Juhl P kan tilpasse denne støvsuger til netop dit behov og ønsker - Reparationer 
udføres og reservedele leveres fra eget værksted. 

 

 

                                  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. 
 
 
 
 

                 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 

 

 
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 Affugter 33 l.   
Trotec Ventilator TTV 2500   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
01259 
 
 
 
Alle priser er excl. moms 

www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/


Kvalitetsaffugtere 
 
 
 
25041 KGK Affugter 20 l.  
20 l. affugter med høj ydelse 
Til det private hjem 

 
 

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

 
 

25117 KGK Adsorptionsaffugter TTR 56E  
Denne model er specielt udviklet til lave temperaturer  
I små og kølige rum  

 
 

25081 KGK Affugter 55 l. 
Professionel affugter med stor ydeevne 
Arbejdsområde 140 m 2 
Robust og driftsikker affugter. 
Velegnet til skadesfirmaer mm.  

  
 

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

 
25053 KGK Affugter Trotec TTK 355S 
Superprofessionel affugter 
Velegnet til udlejning – stabelbar – time og Kw tæller. 
Affugter 70 l.  
 

 

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

 
 
 
 
 
   

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


TROTEC  Tyske kvalitetsmålere 
Professionel kvalitet 
 

25090 TROTEC T 660 Fugtighedsmåler   
Til måling i mur og beton uden at beskadige materialet. 

 

Juhl P    

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

 
Juhl P  
 

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

 

Juhl P   
  

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

 
Juhl P   
 

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

 
Juhl P     
  

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

 
Juhl P    
   

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

Juhl P  

 

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

Juhl P    

 
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   
 
 
 

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  

  
 

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

Juhl P  
 

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. 
 
 

Juhl P 

 

25096 TROTEC TS 250 SDI 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.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
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           BLUE-LINE 
  

Topprofessionelt fugtmåleudstyr 
  

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

Juhl P  
 

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   
 

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

Juhl P   
 

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   
 

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

Juhl P  
 

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

Juhl P    
  

04070 Gann BL  Fugtmålesæt 3 dele i kuffert  
BL Compact B 2 – BL Compact – Compact TF – IR Ny model 
Så har du hvad du har brug for. 

Spar penge ved køb af dette supersæt  
 
Vi kan levere hele GANN programmet 

                                                              www.juhlp.dk 
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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 Kort med rundt hoved og 4 m. suge slange 

03096 Juhl P Flex GE 5 m/fast hulbagskive og 7 m. slange m/ledning. 
03102 Flex Girafsliber MH 18 volt batterimaskine m/2 batterier 
 

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. 
 

Juhl P GE 5                         
GE 5 Standard                   
GE 5 R          

Juhl P GSE 5 Kort  
GE 7 i flere vaianter             
__________________________________________ 

 

Juhlius Girafslibeskiver er blandt de absolut bedste på markedet. 

Alle grovheder  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 PUR ledning indlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDA 200H Power Industristøvsuger  

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

 
 
 
 
Bemærk at arbejdstilsynet kræver minimum klasse M 
på byggepladser, RONDA 200 er klasse H. 
 
 

Supertilbud  
Køb pakken direkte på  www.juhlp.dk 
 
 

                         

http://www.juhlp.dk/


Vi kan levere hele det store Nilfisk professionelle program 
Kontakt os for ønsker og tilbud 

 
 

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.                  
 
 
 

Du kan købe den direkte på      www.juhlp.dk 
 
___________________________________________ 
 
 

 
 

http://www.juhlp.dk/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3hpSPo6HfAhVEmbQKHWG1De0QjRx6BAgBEAU&url=https://cleaningshop.dk/producenter/nilfisk-logo/&psig=AOvVaw1TeJbo9VO9ya7bKZLW0l9m&ust=1544944015915210


 
55112 Mirka 1230 M AFC 
 

Mirka 1230 M AFC – Godkendt klasse M – auto filterrens. 
En rigtig kvalitetsstøvsuger klasse M til byggepladser 
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 og Flex slibere 
 

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  

 

 

 

 

 

Tilbehørs tilbud: 

62037 Juhlius Støvsugerposer Fleece 5 stk.  

55099 Juhlius Tilbehørssæt 32 mm.   
55100 Mirka 1230 – Nilfisk 33-44 PTFE filter M  

 

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 uden sugeslange 
 

Juhl P  
 

55103 Udsugningsslange 4 m. m/muffe   

55104 Juhl P Udsugningsslange 10 m. med ledning indlagt  - 

55105 Juhl P Udsugningsslange 5.5 m. med ledning indlagt  

Slanger fremstillet på Juhl P værksted med PUR ledning 

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


 
 

 

 
 
55101 Den nye elektroniske væg og loftsliber 
 

Væg og loftsliber 225 mm. 
Vægt kun 3,5 kg. 
Orbit 5,0 Bag 
Bevægelse 180 grader 
Omdrejninger – variabel 4000-8000 o/min 
Støj kun 84 db. 
 
Leveres uden slange 
Slanger kan leveres i 3 udgaver:  
 
55103 Standard 4 m. med muffer 

55105 Juhl P Slange med indlagt ledning 5.5 m.  

55104 Juhl P Slange med indlagt ledning 10 m. 
 
55111 Mirka Interface 225 mm. 
55110 Mirka Bagskive/Interface 
 
 
LEROS sliber hurtigere og mere effektivt end andre Girafslibere. 
LEROS bruger Abranet, som sliber hurtigere og holder betydelig 
længere end papir rondeller. 

 

55037 Abranet 225 mm. korn   80 – pk. 25 stk. 
55038 Abranet 225 mm. korn 100 – pk. 25 stk.  
55039 Abranet 225 mm. korn 120 – pk. 25 stk. 
55040 Abranet 225 mm. korn 150 – pk. 25 stk. 

 

Mirka støvsuger:  

55098 Mirka 1230 L PC  
55112 Mirka 1230 M PC 
 

 
 

Køb på                                www.juhlp.dk 
 

http://www.juhlp.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfvYzJhubYAhUIJlAKHX6yA0EQjRwIBw&url=https://www.mirka.com/fr/fr/top-menu/fr_news2/fr_news/&psig=AOvVaw2bCuJudR2Wh9TxMWkOXVEM&ust=1516520601405938


 
Mirka slibemaskiner i topklasse 

 
Mirka Deros 150 – 125 – 77 mm. Orbit 5 
Professionel slibemaskine til 
finslibning af biler både og anden finslibning. 
Anvendes i stor stil til slibning af vindmøllevinger. 
 
Fås som løs maskine eller  
I kuffert med både 125 og 150 mm. bagskive. 

 
 
 
 
 
 
55154 Mirka Deros 350 CV 77 mm. 
55145 Mirka Deros 150 mm.  
55086 Mirka Deros 150 – 125 mm. i kuffert 
 
Sliber bedst og effektivt med Abranet/Autonet  

 
51056 Mirka Deos plansliber 81x133 mm. 3 Obit 
 
Sliber bedst med Abranet 
 
Helt unik slibemaskine med fremragende slibeegenskaber. 
Kobling til støvsuger giver støvfri slibning 
 
 
 
 
 
 
Køb dem på                  

                               www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/


 
 

 

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. 
 
 

Juhl P  
Ekstra tilbud netop nu 
Leveret med HEPA filter  
Skorstensfejerens foretrukne 
 

58001 Numatic HFM 1515 Gulvmaskine 
 

Numatic Hurricane HFM 1515 G 
 
Vi levere denne professionelle maskine 
til håndværkere og firmaer over hele landet. 
DEN IDEELLE GULVMASKINE TIL UDLEJNING 
 
Denne model er forbedret på flere punkter. 
Særlig større motorkraft og design. 
Med 1500 w motorkraft klarer denne maskine det hele, 
også selv om du lægger vægtklodser på den. 
 
Maskinen leveres rå - uden tilbehør. 
Du skal tilkøbe det tilbehør du har brug for,  
vi har det hele.  
 
Vaskebørste, krogpart til pad, støvsuger og vasketank. 
 
Få tilbud på netop din maskine med det tilbehør du 
har brug for. 
 
Vi levere maskinen direkte til dig fragtfrit. 
Kontakt os for evt. yderligere tilbehør. 
 

58007 HEPAFLO poser 10 stk. Til Henry og Gulvmaskine - støvsuger. 

 

Vi kan på bestilling levere hele NUMATIC maskinprogram SE                                   

www.numatic-online.dk 

https://juhlp.dk/shop/numatic-stoevsugerkit-701p.html


 
GHIBLI industristøvsugere 
Alsidige støvsugere, som kan klare det meste.   
 

01389 GHIBLI WD 36 P 
Håndværkerstøvsuger  
Med kraftig 1100 w industrimotor 
Maskinen er meget velegnet til håndværkerbilen  
 

 

Juhl P  
____________________________________________ 
 

01310 Juhl P GHIBLI POWER 22 Teflon  
Butiks og kontorstøvsuger 
 
Kraftig model med optimalt filtersystem – filtrering 99.99%  
Støjniveau kun 60 Db 
Bruger store fiberposer 01036 
 

 

 
__________________________________________ 
 

01026 GHIBLI Power WD 50 P Klasse M 
 
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. 
 

 

_______________________________________ 
 
01333 Easy Clean bilplejesæt 

 
 
 

Vi fører et stort program i Ghibli støvsugere og andre rengøringsmaskiner 
 



 

 
 
01095 Ghibli AS 400 våd og tørstøvsuger 

 
Professionel 
industristøvsuger til 
våd og tørsugning. 
 
Allround industristøvsuger på 1200 w 
til tør og vådsugning. 
Velegnet til håndværkere, autoværksteder 
og industrivirksomheder. 
 
Maskinen leveres med standardudstyr, 
men kan leveres med en del ekstratilbehør 
filtre mm. 

 

 
 
 

01311 Ghibli AS 590 P CBN  
Industristøvsuger med stor sugeeffekt 

Ghibli AS 590 P CBN er som AS 59 en stor og robust industristøvsuger til tør- og vådsugning. 

Men AS 590 P CBN leveres med et smart integreret beholdertømningssystem, se billede 
nederst på siden. 

Dette gør maskinen ideel til større rengøringsopgaver, hvor der ofte er behov for at suge 
væske. Den er velegnet til produktionsvirksomheder, værksteder, landbrug, lagerhaller med 
store gulvflader m.m. 

• Stor sugeevne 
• Betjeningsvenlig 
• Robust 
• Meget lavt støjniveau 
• Stabil og ergonomisk udformning 
• Meget ekstratilbehør 
• Stort filterprogram 
• Også ideel til specialløsninger 
• Smart beholdertipsystem 

 
Motor 2 x 1150 w 
Beholder 56 l. 
Sugeevne 1900 mmVs 
Støj 65 db. 



Juhl P – GHIBLI 
Specialstøvsugere til aske og sod 
 

01042 Juhl P Model – GHIBLI AS 27 R 
Med standardtilbehør 
Robust industristøvsuger til aske og sod sugning. 
Monteret med beskyttelses plade ved indsugning så aske og sod ikke går  
direkte ind i filteret. 
Leveres med stålbeholder, brandhæmmende filter og micro-forfilter. 
 
Der må ikke støvsuges gløder, da der så kan svides hul i filteret. 

Juhl P leverer kort flex-sugeslange med rør til rensning af pille og brændeovne.  

 
 
 

01041 Juhl P Model DUO - GHIBLI 
Specialmodel med forudskiller. 
Forudskilleren i Juhl P modellen er forsynet med stålfilter der 
er fyldt med rustfrit ståluld. 
Dette gør at eventuelle gløder fanges her inden de suges over i sugeenheden. 
Sugeenheden er som ovennævnte AS 27R. 
Denne model er specielt velegnet til større mængder varmt sod og aske ( uden gløder)  

Juhl P leverer kort flex sugeslange med rør til rensning af pille og brændeovne. 
 

 
 

01104 RONDA 5 – 58 R kedelrens 
Til kedelrens i varmeværker og hvor der er behov for  
stor kapacitet for opsugning af aske og sod. 
Består af opsamlingsbeholder med solidt stålfilter for varme partikler 
og grovere støv.  

Sugeenheden:  
Stort brandhæmmende kanalfilter og HEPA filter. 
2 kraftige 1200 w motorer. 
 
Denne model kan opbygges så den passer til netop Jeres behov. 
Prisen afhænger af opbygning. 
Ring til Finn Juhl Pedersen tlf. 20836101 og få et tilbud på netop Jeres maskine. 
 



GHIBLI Gulvvaskere 
 
01273 GHIBLI Rolly batteri gulvvasker  
Rolly fra Ghibli & Wirbel er en lille handy gulvvaskemaskine, som gør det muligt at komme 
rundt på de indre arealer, under borde og stole og steder, der er umulige at vaske med de 
traditionelle større gulvvaskemaskiner. 
 

 
 
 
Vaskebredde 330 mm. 
Vægt 26 kg. 
 
Velegnet til kiosker, mindre butikker og kontorer. 

 
 

Juhl P 01264 GHIBLI Freccia 15 batterigulvvasker 
En af markedets mest kompakte batteridrevne gulvvaskemaskiner, uden at der på nogen 
måde er gået på kompromis med hverken effektivitet eller kvalitet.   
Ghibli Freccia 15 er opbygget efter samme principper som de større maskiner og vasker og 
tørrer gulvet i én arbejdsgang.  Maskinen er i forhold til sin størrelse udstyret med store tanke 
til rent- og snavsvand, hvilket sikrer mere vægt på børsten og dermed langt bedre 
vaskeresultat. Ved hjælp af et justerbart næsehjul er det muligt at justere børstetrykket, så 
man får den optimale balance mellem et godt vaskeresultat og batterilevetid. 
 
Meget velegnet til butikker, kiosker, kontorer mm. 
 
Vaskebredde 385 mm. 
Vægt 62 kg. 

Juhl P  
 
Vi kan selvfølgelig også levere de større GHIBLI maskiner. 

  
 



 

 
Batteridrevet gulvvaskemaskine NUC 244NX 
NX-Power Network 
 
Litium-ion batteri med en driftstid på op til 60 minutter. 
 
Velegnet til butikker, kontorer, kiosker og andre mindre arealer. 
 
Medfølgende tilbehør: 
Lithium - ion batteri NX300 + oplader og kabel. 
Gummilæbesæt 
2 x drivplader 225 mm. 
2 x Longlife Powerpad 
Forskellige børster, pad mm. kan tilkøbes. 
 
Driftstid kan forlænges ved tilkøb af udskifteligt batteri. 
 
Hurtigopladningsfunktion oplader 80 % af batterikapaciteten på en time. 
Oscillerende sugeanordning direkte bag børsten. 
Let at transportere takket være den foldbare trækstang. 
Ideel til små og overfyldte områder. 
Kompakt gulvvaskemaskine til mindre arealer. 
 
Data: 
21,3 kg 
Rentvandstank 2,2 l. 
Spænding 36 v 
 

 

 

 

 

 
Bor du på Fyn kan vi tilbyde en demonstration 
af denne effektive gulvvasker. 

 
Se data og priser på  

                            www.juhlp.dk 

 



 

01014 Easy Clean Compact lll 
Vi anbefaler denne til kontorer, hoteller og andet erhverv  

Professionel kraftig 1100 w 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: 
Motor  1100 Watt 
Sugeevne  2550 mmVS 
Sugeevne    313 Watt  
Hovedfilter  1900 Cm2 
HEPA filter 
Støjneveau      59 dB 
Støvpose      13 liter 
Ledning     15 m. 
Rørparkering 
 
 

01015 Fiberposer 
til Compact 111  
 
Vi skal ikke have din gamle støvsuger i bytte for at 
kunne sælge dig denne for – 
 

 

SUPERPRIS 

SE www.juhlp.dk 
 

Priserne er excl. moms 
  
Eget serviceværksted 
 
 

 

Køb den direkte på                            www.juhlp.dk 

http://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


 
 
 
 
 

Vi fører hele RENO programmet i professionelle kompressorer. 
 

SE hele programmet på www.RENO.dk  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vihar kompressorer til alle behov indenfor 
håndværk og industri 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                  
 
 

Kontakt os for nærmere oplysninger – priser og bestillinger 
 

                                       post@juhlp.dk tlf. 20836101 
 

                                       www.juhlp.dk 
 

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


 
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. 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

41002 SPRINTUS SE 7 professionel tæpperenser 
Effektiv tæpperenser med Spray – EX – System 
 
Du får her en tæpperenser i lækkert design og 
Effektiv rensning. 
 
Velegnet til tæpper, møbler, bilindtræk  
og andre renseopgaver. 
 
Også velegnet til udlejning i farvehandler og byggemarkeder. 
 

Juhl P  
_______________________________________ 
 
 
 

01034 Easy Clean TEX ES 9 S Tæpperenser 
Professionel robust tæpperenser med stor sugeevne. 
 
Velegnet til hotel og restaurationsbranchen 
Maskinen er udgørt i slagfast plast med gummistødkant. 
 

Også meget egnet til udlejning 
 

Se priser på 

www.juhlp.dk 
 



  
Professionelt værktøj 
__________________________________________________ 
  

04027 Tapofix universal vævafruller 109 
Juhl P   
 

 
 
     
 

04081 Tapofix Vævafruller m/metertæller 
 
 

04076 Tapofix GAK 20 Vævafruller   
 
 

04026 Tapofix tapetklistermaskine CB 70 N 
 

 
04094 Tapofix CB uni/metertæller  
Til vævafruller og klistermaskine 

  
 

04082 Tapofix Tapetkniv komplet m/hjul 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kan levere hele Tapofix programmet også reservedele. 
Ikke lagervarer lev. ca. 8 dage 

_____________________________________________________________ 

https://juhlp.dk/shop/tapofix-gak-20-1651p.html
http://www.tapofix.de/pics/prod/uniabrollg109/startshow.php
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi46pb9jtbfAhXDEVAKHXrMDygQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.co.uk/itm/Tapofix-MZCB-Length-Counter-Accessory-Cb-Series-Wallpaper-Pasting-/272288518863&psig=AOvVaw1PSSsYfeUZZE-ay0uiOu-N&ust=1546759661419195
https://www.tapofix.de/ul/mpool/foto/Produkte/Galerie800/thumb/tapofix_GT75N_1_800.jpg
https://www.tapofix.de/ul/mpool/foto/Produkte/Galerie800/thumb/tapofix_GT70F_00081_800.jpg
https://www.tapofix.de/ul/mpool/foto/Produkte/Galerie800/thumb/tapofix_CB75N_1_800.jpg


 

 
 

57028 Gipspladespartel 15 cm. halvmåne  
Juhl P  
  

57072 Gipsspartel afrundet 15 cm. til kar 
Juhl P  
 

73029 Juhl P BATO Værktøjssæt 4 dele i kuffert 
Kvalitetsværktøj til bla. Graco sprøjter mm.  

Juhl P  
 

73033 Wiss Handy Saks m /softskaft Titan 
Klipper I alu, læder, pap, tæpper oma. 
En rigtig håndværkersaks til værktøjskassen 

Juhl P  
 

57001 Juhlius Professionel fugepistol til patroner 
Juhl P  
 

 

13033 Juhlius Professionel fugepistol til 600 ml. poser 
 Juhl P  
 

04080 Dampplade Alu 302 x 214 ny kvalitet   
Passer til Langelands dampere 

Juhl P  
 

06006 Dampplade Langelands Plast   
Juhl P  
 

68003 Mesto FIX Plus Sprøjte 5 l.  
Juhl P  
 

   
69007 SPREHN 1800 w Røreværk m/2 rører og 2 gear 

Juhl P   
 

56049 DELKO Spartelbox til papirstrimler  
 
 

www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/


 
 

 
Professionelt sparteludstyr 
 

04017 TapeTech Automatisk Taper (Bazooka) 
Ny model til automatisk ilægning af papirstrimmel. 
 

04071 TapeTech Maxibox 7” Power Assist 
Spartelbox med stor kapacitet 
 

04072 TapeTech Maxibox 10” Power Assist 
Mellemstor spartelbox med stor kapacitet 
 

04073 TapeTech Maxibox 12 ” Power Assist 
Extra stor spartelbox med stor kapacitet 
 

04074 TapeTech Håndtag Compact Box kort 
Velegnet til små rum 
 

04013 TapeTech Låsbart teleskopskaft 100 – 160 cm. 
Universalt til spartelkasser. 
 

04015 TapeTech Fyldepumpe  
Til Spartelkasser og automatisk taper ( Bazooka ) 
 

04018 TapeTech Svanehals til pumpe 
Til påfyldning af Automatic taper ( Bazooka ) 
 

04016 TapeTech Boxfylder  
Til påfyldning af spartelboxe 
  

04014 TapeTech 3”skruefylder 
 
04095 TapeTech Startsæt 
Maxibox 7”, Maxibox 10”, Pumpe, Boxfylder og Teleskopskaft 

 
                          
 
 

Juhl P Vi fører også reservedele til TapeTech. 

  

https://www.tapetech.com/


 

AKA PROFESSIONELLE FUGEMASSER TIL BYGGERIET 
AKA Maleracryl: 
Acrylfugemasse i professionel kvalitet til ude og inde. 
Modificeret Acrylfugemasse – U-V bestandig 
Kan overmales med de fleste plastmalinger og oliemaling efter 12 timer. 
Meget porøs bund feks. løs puds eller endeflader på gips grundes med
  
1 del Maleracryl og 1 del vand blandet. 
 
Anvendelse: 
Fuger i byggeri – karme, fodpaneler, vinduesrammer oma. 
Normalt ingen krakelering ved overmaling. 
Emballage: Patroner 310 ml. hvid -  leveres i kasser med 25 stk. 
 
Betegnes som en af de bedste Acryl - fugemasser på markedet. 
 

AKA Meric 1020: 
Modificeret Polymerfugemasse – siliconefri og U-V bestandig til ude og inde. 
Kan overmales med de fleste plast – pva. og acrylmalinger efter huddannelse. 
 
Meget porøs bund skal primes med AKA 2650 – 7781 
Affedtning Alu, plast mm. AKA Cleaner 16 
 
Anvendelse: 
Kan anvendes til lægning af gummifuge ved loft - vægge mellem feks. 
vandskuring og gips. 
Fugemassen er bredt anvendelig hvor der ønskes stærk og holdbar fuge. 
Kan anvendes til badeværelsesfuger, spejlklæber og meget andet. 
Udvendig anvendes 1020 til udfyldning, fugning af træværk, limning af 
blikplader og  
fugning af vinduer, limning af tagsten mm. 
Anvendes desuden til stuk, fodpaneler oma. 
 
Anvendes desuden til opsætning af glasplader i badeværelser mm. 
Fugemassen tåler store bevægelser i byggeriet uden revnedannelse. 
 
Emballage: Patroner 290 ml. og 600 ml. poser. 
Farve: Patroner hvid, grå, sort og teglrød. Poser: hvid og grå 

 
Leveres i kasser med 25 stk. løse patroner kan leveres i  AKA Meric 1020 
Glittes med vand tilsat glittemiddel. 
 

Vi sender over hele landet – bestil på www.juhlp.dk 



 
 

06002 Juhlius Anstrygningsmaskine 
 
Malermaskinen til mange meter maling om dagen. 
Du kan male 1 – 2 kilometer på en dag. 
 
Malermaskinen udfører hurtigt, effektivt og miljøvenlig indsmøring 
af profilbrædder, planker, brædder, lister og rundtræ. 
Max emnestørrelse: 
Bredde 25 cm. Højde 6 cm.  
 

Juhl P   
 

Ekstra: 
06068 Børstesæt 10 stk. kr. 695.- 
06067 Valsesæt 6 stk.     kr. 595.- 
04061 Afløbshaner 3 stk.kr. 159.- 
  

 
   
 
 
 

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

Materiale: 
Træbeskyttelse, grundingsmidler, lazur og maling. 
Dog ikke Tixsotropiske ( geleagtige )træbeskyttelser og malinger. 
 
 
Vi anbefaler vandbaserede produkter fra førende leverandører, 
men maskinen kan også køre med terpentinbaseret træbeskyttelse. 
 
 

Til de mindre opgaver kan vi levere produkter fra: 
 

                                        Flügger og Gjøko 
 

Få tilbud på de produkter og det antal liter du skal bruge og i hvilken farve. 
 
 

                                                www.juhlp.dk 
 

http://www.juhlp.dk/


 
 

 

 

 

Juhl P er nu også dansk forhandler af Speedheater IR afbrændere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv fjernelse af maling med IR-opvarmning 
Blødgør – skrab væk – mal med det samme! 
  

Effektiv malingsfjernelse - Unikke maskiner, der giver dig mulighed for hurtigt og sikkert at 
fjerne maling let med et professionelt resultat! 
Vi bruger infrarød opvarmning til fjernelse af maling. Varmen kommer fra Speedheaters 
infrarøde lys, der sætter farvemolekylerne i bevægelse. 
Det gør det muligt at blødgøre alle lag maling, så du nemt kan fjerne malingen. 
Speedheater gør at du kan fjerne maling uden at beskadige underlaget, uden at skade 
miljøet og uden at skade brugeren, så alle kan arbejde med vores produkter. 
Uanset om du vil skrabe 2-komponentlak af uden at beskadige teaktræet på båden, flage 
maling fra møblerne eller give din spejldør nyt liv. Her finder du alt vores værktøj, fra 
malingsskrabere og slibesæt, til reservedele beskyttelsesudstyr og maskiner. 
For at lette din renovering og dit forarbejde tilbyder vi effektiv malingsfjernelse i form af 
forskellige pakkeløsninger. Her kan du blandt andet bestille maskiner med tilhørende 
malerskrabere, vinduesværktøjssæt og renoveringssæt! 

 

Køb direkte 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@ju 
 

http://www.juhlp.dk/


 
 

Vi kan nu også levere spartelværktøj fra  

TapePro 
Vi sælger reservedele og tilbyder reparation af dine spartelkasser mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TapePro Flat Boxes har høj kapacitet og har en unik konstruktion for stor styrke. 

 
TapePro Flat Boxes påfører fugemasse på alle flade fordybninger og stødsamlinger, hvorved fugen 
automatisk krones og kanterne udjævnes. 
Trykpladen er monteret på en aksel for den mest jævne drift. Hjulene er monteret på en fast aksel for 
mere stivhed og løber inden for klingebredden, så bladet altid er det sidste på væggen – meget 
praktisk til stødsamlinger! 
 
Robust design bygget til at holde lang tid. 
Bokse med større kapacitet giver øget produktivitet. 
Forbedret design til justering af klingespændingen giver nem præcis indstilling til den perfekte krone 
Anodiserede aluminiumsplader af marinekvalitet, der er slebet sammen for overlegen holdbarhed 
Trykpladelåget åbner bredt, hvilket giver nem adgang til rengøring 
Trykplade monteret på aksel med lejer for jævnere drift 
Hjulene kører inden for klingebredden 
Forlængede løkkefjedre tillader let og fuld åbning af låget 
Størrelser: 200 mm, 250 mm, 300 mm (8″, 10″, 12″) 
Kan monteres med FBBG perlestyr til hjørne- eller skyggeperler 
Kan monteres med RP-200 fordybningsplade for hurtigere arbejdsflow ved udfyldning af fordybningen 
efter tapning. 
 

                        www.juhlp.dk 



 
 
 

61091 Juhl P CorroClean  Højtryks/algeanlæg med 300 l. tank. 
Str. B 80 – L 120 -  H 105 – nem af og pålæsning. 
 

Juhl P CorroClean 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 platform. 
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. 
Særlig anvendelig til stråtage. 
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, malere og landmænd. 
Vi bygger højtryksanlæg som passer til netop dit behov. 
 
Vi sælger professionelle højtryksrensere i alle størrelser. 
 



 
 

Professionelle højtryksrensere 
 
Vi fører hele RENO programmet i højtryksrensere og tilbehør. 
 
RENO højtryksrensere med forskellig ydeevne afhængig af 
netop Jeres behov og ønsker. 
 
 
 

Mobile koldtvandsrensere 
Stationære koldtvandsrensere 
 
 
 
 
 
Mobile hedvandsrensere 
 

 
 
Hotbox 
 
Benzindrevne højtryksrensere 
 
 
Højtryksrenser leveres i forskellige udgaver med  
forskelligt tryk og vandmængde. 
 
 
Se data og priser på maskinerne 
 

                                                    www.juhlp.dk 



 
 
 
 
 
 
 

Malersprøjter til den professionelle maler og tagmaler 
Juhl P har udvidet sortimentet af Airless sprøjteudstyr. 
 

AIRLESSCO kvalitets sprøjteanlæg i alle størrelser 
Udviklet og produceret af Graco 
 

15277 AIRLESSCO LP 655 
Velegnet til mellem og større projekter. 
Anvendelig til bygningsmaling, tagmaling, industrimaling og klæber. 
Ydeevne 2,3 l. min 
 

15279 AIRLESSCO LP 955 
Velegnet til mellem og store projekter. 
Stor stabil pumpe som kan klare bygningsopgaver og tagmalingsprojekter. 
Ydeevne 3 l. min 
 

15278 AIRLESSCO SL 1250 
Velegnet til store projekter. 
Anvendelig til bygningsmaling, tagmaling, industrimaling, epoxider og elastomer. 
Ydeevne 3,6 l. min 
 
Øvrige sortiment i AIRLESSCO kan leveres. 
Alle anlæg leveres komplet med 15 m. slange, pistol og dyse. 
Tilbehør passer sammen med Graco programmet. 
 

Juhl P kan levere specielt sugetilbehør til tagmalere, så store emb. kan anvendes. 
 
 

Vi kan tilbyde LEASING på favorable vilkår 
Få tilbud på netop din LEASING løsning  
 
 

SE priser på                   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. 

 
                                                   

 

      

                 
  
 
 

 
Superanlæg til små og store opgaver. 
  

Få dagstilbud 
         

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

 

 

Priser – 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 Mastercard og MobilePay 153981 
Vi kan også tilbyde BILLER 30 dg. Eller LEASING af din maskiner 

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 køb på konto. 

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

http://www.juhlp.dk/
https://www.clemco.dk/produkter/graco-airless-sproejteanlaeg/graco-maleranlaeg/graco-ultra-max-ii-795-pc
https://www.clemco.dk/produkter/graco-airless-sproejteanlaeg/graco-airless-kopsproejter/ultra-hh-med-2-x-batteri
https://www.clemco.dk/produkter/graco-airless-sproejteanlaeg/graco-spartelanlaeg/apx-8200

