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Lokale representanter i:
Trondheim:

Telefon: 95 78 90 24 
E-post:	 gp@hoh.no

Rognan:

Telefon: 93 00 73 64 
E-post_	 pkm@hoh.no

Målselv: 

Telefon: 99 02 35 21 
E-post:		 rsl@hoh.no

Porsgrunn: 

Telefon: 99 51 14 70 
E-post:		 tk@hoh.no

Best Water Technology Gruppen ble grunnlagt i 1990 
og er i dag Europas ledende vannbehandlingsselskap. 
Målet for våre 2.500 ansatte i 70 datterselskaper og 
samarbeidspartnere er å forsyne private, industri-, 
forretnings-, hotell, sykehus og kommunale kunder 
med innovative, økologiske og effektive teknikker, som 
gir maksimal sikkerhet, hygiene og sunnhet i deres 
daglige kontakt med livseliksiren vann.

BWT tilbyr de nyeste vannbehandlingsteknologier og 
ytelser til drikkevann, farmasøytisk vann, prosessvann, 
oppvarmingsvann, kildevann, kjølevann og vann til 
air-conditionsystemer samt til svømmebassengsvann. 
For å sikre oss at vi er teknologisk overlegne innenfor 
alle områder av vannbehandling, forsker, utvikler og 
optimerer det internationale BWT innovasjonssenter 
til	 stadighet	prosesser	 til	filtrering,	avkalkning,	bløt-
gjøring,	dosering,	desinfisering	(UV,	ozon,	klordioxid,	
avansert	 oxidering),	membranteknologi	 (mikrofiltre-
ring,	ultrafiltrering,	nanofiltrering,	omvendt	osmose)	
samt	spesialfiltre	til	forebygging	av	legionella.

Ti-tusenvis	av	serviceteknikere,	VVS'ere,	planleggere,	
arkitekter og hygieneeksperter utgjør BWT-vannsel-
skapsnettverk. Om det er ved vannrørets innløp inn 

i	 huset	 (ved	“point	 of	 entry”)	 eller	 ved	 tappestedet	
(“point	of	use”),	har	BWTs	produkter	“made	in	Europe”	
bevist deres kvalitet millioner av ganger. Med de nye 
bordvannfiltre	 til	brygging	av	 te	eller	kaffe,	filtre	 til	
optimering	av	vannet	 til	kaffemaskiner,	vannfiltre	 til	
bake- og dampovner samt salgsautomater, under-
bords-partikkelfiltre	 og	mikrofiltre,	 vanndispensere,	
omvendt	osmose	og	UV-aggregater,	tilbyr	BWT	også	
kompakte og nyskapende produkter til sluttbrukere for 
den beste vannkvaliteten.

De beste teknikkene og permanent produktutvikling 
bidrar	vesentlig	 til	å	øke	firmaets	vekst	og	sikre	de	
markedsførende regionale merker BWT, Cillit, HOH, 
Permo og Christ Aquas renomé.

BWT arbeider for en renere energiforsyning med de 
enestående høyeffektive membraner til brenselsceller, 
det 21. århundredes energiomformer.
 
BWT – The Water Company - det er vår visjon å gi 
kunder og samarbeidspartnere de beste produkter, 
systemer samt teknologier og tjenesteytelser innenfor 
alle	områder	av	vannbehandling.	Vann	er	en	livseliksir	
og	begrenset	ressurs.	Vann	er	vår	utfordring.
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PAL  
en transportabel personløfter, transporter personer 
inn og ut av bassenget hvor som helst! 
 y Innendørs eller utendørs
 y Stor mobilitet – ingen installasjon
 y Kan også brukes uten assistanse
 y (Max.	løfte	kapasitet	136	kg)

Modeller av PAL:
PAL Standard
Varenummer:	173002002

PAL Hi-Lo
For opphøyde bassenger og med rails.
Varenummer:	173002003

PAL Spa
For opphøyde bassenger, opp til 130cm
Varenummer:	173002004

SPLASH  
en semi portabel STERK personløfter med hev/senk - 
roterer 359o 
 y Fleksibilitet	med	flere	festeankere	flyttes	enkelt	rundt,	
medfølgende	”caddy”

 y Kan også brukes uten assistanse
 y Max. løfte kapasitet 180 kg gir sikker inn og ut løfting

Modeller av SPLASH:
SPLASH 
Semi portabel personløfter
Varenummer:	173002005

aXs  
 y En kompakt og lett personløfter 
 y Perfekt til bruk på Hoteller og i 

varmtvannsbasseng
 y Kan brukes i basseng ned til 15cm dybde
 y Fleksibilitet	med	flere	festeankere	
 y Kan også brukes uten assistanse
 y Roterer 360o
 y (Max.	løfte	kapasitet	136kg)

Modeller av aXs:
aXs Standard personløfter
Varenummer:	173002009

Standardutstyr alle modeller:
 y Universal	sete	med	nedfellbare	armlener
 y Sikkerhetsbelter
 y Batterilader / standard

Tilbehør / reservedeler:
 y Håndkontroll
 y Kontroll enhet
 y Sikkerhetsbelter alle typer
 y Sikkerhetsvest til alle typer
 y Monterings anker
 y Aktuatorer
 y Ekstra batteri
 y Batterilader for vegg
 y Batterilader /standard
 y Overtrekk alle typer
 y Overtrekk for Hi-Lo

SPLASH ER
”Extended	reach”	ekstra	lang	arm
Varenummer:	173002007

SPLASH Hi-Lo
For opphøyde bassenger og med rails.
	Varenummer:	173002006

SPLASH Spa
For opphøyde bassenger, opp til 130cm
	Varenummer:	173002008

MODELL: PAL SPLASH aXs
Totalvekt 408kg 72,5kg 37kg
Løftekapasitet 136kg 180kg	(ER	136kg) 136kg
Rotasjon 240o

24VDC	gear	aktuator	9:1
359o

24VDC	gear	aktuator	9:1
360o

Sykluser v/max batteri 30 a 136kg 30 a 136kg 30
Strøm Oppladbart	batteri	24V/2,9Ah/lader	110-220VAC	50-60Hz
Aktuator LINAK LA 34, mekanisk spindel
Kontroll type Manuell med ledning, vanntett IP67 / Tillegg: fjernstyrt kontroll IP67
Installasjon Ingen Innstøpningsanker Innstøpningsanker
Materiale Pulverlakkert rustfritt stål, aluminium, ABS plast, støpte plastmoduler
CE merke I	henhold	til	EC	direktiv	93/42/EEC	–	EN	ISO	10535:2006	(D)

Vi leverer også spesialløftere (på skinner / montert på vegg) for institusjoner og 

lignende. Kontakt oss for mer info og pris på personløftere og tilleggsutstyr.


