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Der er mange fordele ved brug af Bristle Blaster®Der er mange fordele ved brug af Bristle Blaster®
• Bristle Blaster® er et innovativt værktøj til afrensning af blandt andet rust, maling og glødeskaller • Bristle Blaster® er et innovativt værktøj til afrensning af blandt andet rust, maling og glødeskaller 
• Med de fem forskellige modeller opnår du høj fleksibilitet i arbejdet med rensning af overflader• Med de fem forskellige modeller opnår du høj fleksibilitet i arbejdet med rensning af overflader
• Du opnår nemt den renhed, der kræves til de fleste opgaver• Du opnår nemt den renhed, der kræves til de fleste opgaver
• Din spændvidde på de forskellige værktøjer spænder mellem 11 til 23 mm• Din spændvidde på de forskellige værktøjer spænder mellem 11 til 23 mm
• Værktøjerne er nemme at betjene, og sikrer dig mobilitet i dine opgaver• Værktøjerne er nemme at betjene, og sikrer dig mobilitet i dine opgaver
• Ideel til mindre opgaver og reparationer• Ideel til mindre opgaver og reparationer

Fleksibelt håndholdt værktøj Effektiv og hurtig afrensning Vælg mellem 5 modeller



Bristle Blaster®Axial 
Varenr.: BB-SDB-601-BMC
Smart håndværktøj til trykluft, og anvendes med 11 mm børster, som er ideelle til rengøring af mindre 
områder på stålkonstruktioner. Børstehovedet er vinklet for at kunne nå ellers svært tilgængelige  
områder. Denne model er et godt supplement til din samling af Bristle Blaster® værktøjer.  
Leveres i plastikkuffert med 10 stk. 11 mm børster. 

Bristle Blaster® ElektriskBristle Blaster® Elektrisk  
Varenr.: BB-SE-1061-BMC
Dette elektriske værktøj (230V) er til brug med 23 mm stålbørster, som er designet til at fjerne rust og 
belægninger på mindre overflader, i områder, hvor du har adgang til strøm. Du har en god kontrol med 
værktøjet, og opgaven kan udføres med præcision.  
Leveres i praktisk plastikkuffert med 10 stk. 23 mm. børster i stål. Vægt: ca. 2,5 kg.

Bristle Blaster® Dobbeltbørste 
Varenr.: BB-SE-1000W-BMC
Elektrisk værktøj der kan anvendes med hhv. 1 x 23 mm og 2 x 23 mm børster. Du får høj fleksibilitet, og 
produktivitet og har fuld kontrol med din opgave. Rust og belægninger fjernes hurtigt og effektivt med 
dobbeltbørstefunktionen.  
Leveres i praktisk plastik kuffert, komplet med 6 stk. 23 mm. børster i stål, og to stk. hjul. Vægt: Ca. 3 Kg.

Bristle Blaster® Pneumatisk 
Varenr.: BB-SP-647
Dette værktøj kører på trykluft, og kan anvendes med enten 11 mm eller 23 mm stålbørster. Du har der-
med en god fleksibilitet til at udføre forskellige typer af opgaver. Ideel til de mindre opgaver og reparatio-
ner, og til fjernelse af områder med rust og belægninger på stålkonstruktioner.  
Leveres med 5 stk. 23 mm børster i stål. Vægt: 1,5 kg.

Bristle Blaster® Batteri 
Varenr.: BB-SDB-603-BMC
Med dette batteridrevne håndværktøj med 18V-8A batteri, er du fri for ledninger og er uafhængig af ad-
gang til strøm på site. Anvendes med enten 11 mm eller 23 mm børster, som klarer jobbet – også på svært 
tilgængelige steder. 
Leveres i plastikkuffert med 5 stk. 23 mm børster, batteri og lader.

Tilbehør Til brisTle blasTer®er® 
 
brisTle blasTer® hjul 
Varenr.: BB-aS-009 (23 mm) 
Varenr.: BB-aS-012 (11 mm)

Morten Snede 
 

Salgschef 
4042 4612

 
brisTle blasTer® børsTer i sTål 
Varenr.: BB-BB-033-05 (Stål 23 mm 5 Stk.) 
Varenr.: BB-BB-033-10 (Stål 23 mm 10 Stk.) 
Varenr.: BB-BB-034-05 (Stål 11 mm 5 Stk.) 
Varenr.: BB-BB-034-10 (Stål 11 mm 10 Stk.)

 
brisTle blasTer® børsTer i rusTfri 
Varenr.: BB-BB-102-05 (ruStfri 23 mm 5 Stk.) 
Varenr.: BB-BB-102-10 (ruStfri 23 mm 10 Stk.)
Varenr.: BB-BB-103-05 (ruStfri 11 mm 5 Stk.)
Varenr.: BB-BB-103-10 (ruStfri 11 mm 10 Stk.)

Niels Jüngling 
 

Salgskonsulent 
Sjælland og øerne 

2422 6915

Brian Haugland 
 

Salgskonsulent 
Jylland og Fyn 

4033 2723

Tom Krarup 
 

Salgskonsulent 
Jylland og Fyn 

2349 0072

Ring til os og få 
en god pris på en 
Bristle Blaster®

Køb dine Bristle Blaster® værktøjer 
hos Clemco Danmark A/S


