
Effektiva Sprutor för rengöring,  
sanering och desinfektion

Starkt varumärke 

som lönar sig:
- 20 års reservdelstillgänglighet

- Många tillbehör tillgängliga

www.mesto.de



3598P/3618P
Komfortabel och säker påfyllnad genom en extra stor separat öppning. 

Spiralslang med 250 cm arbetslängd för lång 
räckvidd 

Proffspump tillverkad i mässing med 
stort handtag för bekväm pumpning och 
transport.

Stor och stabil bottenFotklack för stabilt fot-
fäste vid pumpen

Säkerhetslås för slangen: 
förhindrar att anslutningen 
släpper ofrivilligt. 

Mässingsrör, 50 cm, 
360 ° justerbar

Funktionell hållare för 
sprut- och förlängnings-
rör

Ergonomisk avstängnings-
ventil med filter

Rostfri ståltank  
extremt robust även  
under svåra förhållanden  
(6 l eller 10 l innehåll).

Komfortabel och säker 
påfyllnad genom en ext-
ra stor separat öppning. 

NY!

Spraymunstycken i mässing 
80-01E med fint filter, 
för en fin och sparsam  
fördelning av medel.



6307LE6307LB

3615S/3615SEEffektiva Sprutor för rengöring,  
sanering och desinfektion

Transportvagn (3965)

Skyddskåpa som skyd-
dar mot kontaminering.

Specialslang längd 
200 cm, kemikalie- 
resistent

Sprutrör i rostfritt stål med 
kemisk resistens, special-flat- 
strålemunstycke. (Förlängnings-
rör finns som tillval).Rostfri ståltank med innerhölje av plast 

för optimal kemisk resistans med ett 
arbetstryck på upp till 6 bar (88 psi).

Reservdelsbox utrustad med 
packningar

Stor fotring för hög 
stabilitet

Optimal kemisk resistans

Ergonomisk avstängningsventil 
med filter

Tillgänglig som FPM  
eller EPDM-version

Integrerad påfyllnings-
ventil för tryckluft 
6222NB  
(plug-in koppling) 

Finns som tillbehör: 

Slangförstärkning  
i rostfritt stål  

NY

NY
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HOCHsprutor 3110P 3111P 3111PD

Fyllnadsvolym 0,6 l 1,0 l 1,0 l

Tomvikt 90 g 100 g 100 g

Behållare Plast, transparent, med volymskala

Packningar

Applicering pH 1 - 9* pH 1 - 9* pH 7 - 14*

Munstycke Plast, justerbart Plast, justerbart Plast, justerbart

Pump Plast Plast Plast

Handsprutor och  
Tryckspruta

Tryckspruta 3130LE

Fyllnadsvolym 1,5 l

Total volym 2,0 l

Arbetstryck 3 bar

Tomvikt 465 g

Behållare Plast, transparent, med volymskala

Packningar

Applicering for use med food

Munstycke Plast, justerbart (fin dimmbildning) 

Extra stor ifyllnadstratt x

Pump  Plast, PP

Säkerhetsventil x

Kontinuerlig sprayning x

Livsmedelsgodkänd spruta

Trycksprutan 3130LE är i livsmedels-
godkänt utförande för användning 
i tex restauranger storkök och 
livmedelsindustrin.

Munstycket är justerbart från en fin 
dimma till en koncentrerad
punktstråle som ger en jämn och 
precis tvättbild.

Tryckspruta     3132PG    3132BC    3132PP     3132NG     3132BG

Fyllnadsvolym 1,5 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l

Arbetstryck 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Tomvikt 420 g 430 g 430 g 480 g 480 g

Behållare Plast, transparent, med volymskala

Packningar

Applicering pH 4 - 7* pH 7 - 14* pH 1 - 9* pH 1 - 9* pH 7 - 14*

Munstycke Plast, justerbart Plast, justerbart Plast, justerbart Plast, justerbart Plast, justerbart

Säkerhetsventil x x x x x

Extra stor ifyllnadstratt x x x x x

Pump Plast, PP  Plast, PP Plast, PP Nylon, PA Nylon, PA

Plastficka för att skydda backventilen - x x x x

Specialbehandlad fjäder - x x x x

Färgkod Valbar färg på sprutröret (grön, blå, röd) för enkel separering (5266PP)

*Skicka oss gärna säkerhetsdatablad (MSDS) på medel som ska användas så rekommenderar vi er rätt tryckspruta.



Skumsprutor 3132FO 3132FE 3270FO 3270FE

Fyllnadsvolym 1,5 l 1,5 l 8,0 l 8,0 l

Total volym 2,0 l 2,0 l 12,5 l 12,5 l

Arbetstryck 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Tomvikt 490 g 490 g 2,8 kg 2,8 kg

Behållare Plastbehållare med volymskala och stor luftvolym Plastbehållare med stor luftvolym

kan bäras vid sidan - - x x

Tätningar 

Applicering för skummOCHe medel, genererar - beroende på vätskan - ett bra skum i bred vinkel

Munstycke POM, flatstråle, 110-06 POM, flatstråle, 110-06 POM, flatstråle, 110-06 POM, flatstråle, 110-06

Förlängningsrör - - x x

Slang - - polyethylen 250 cm polyethylen 250 cm

Säkerhetsventil x x med manometer med manometer

HOCHtag - - ergonomiskt med filter ergonomiskt med filter

Extra stor ifyllnadstratt x x x x

Hög stabilitet x x x x

Hållare för sprut- och förlängningsrör - - x x

Extra filtkuddar x x x x

Pump Plast, Ø 31 mm Plast, Ø 31 mm Plast, Ø 38 mm, med stålpumpstång

Transportvagn - - tillgänglig 3960D tillgänglig 3960D

Tryckluftsanslutning - - tillgänglig 6209NA/NB tillgänglig 6209NA/NB

Skumsprutor och 
tryckspruta 3 bar

Tryckspruta 3237FM 3275PP 3275PE 3270PP 3270PE 3270TP

Fyllnadsvolym 5,0 l 5,0 l 5,0 l 10,0 l 10,0 l 10,0 l

Total volym 7,0 l 8,0 l 8,0 l 12,5 l 12,5 l 12,5 l

Arbetstryck 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 

Tomvikt 1,7 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,4 kg

Behållare Plastbehållare med stor luftvolym

kan bäras vid sidan x x x x x x

Carried on the back - tillval: vadderade bärremmar (7121M)

Tätningar 

Applicering pH 4 - 7* pH 1 - 9* pH 7 - 14* pH 1 - 9* pH 7 - 14* pH 1 - 9*

Munstycke POM, flatstråle 
110-02

PVDF, flatstråle,
90-02

PVDF, flatstråle,
90-02

PVDF, flatstråle,
90-02

PVDF, flatstråle,
90-02

PVDF, flatstråle,
90-02

Sprutrör vridbar 360° Plast 50 cm Plast 50 cm Plast 50 cm Plast 50 cm Plast 50 cm Plast 50 cm

Förlängningsrör tillgänglig, Plast, 45 cm (3664NL)

Slang 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

Säkerhetsventil och manometer x x x x x x

Ergonomiskt handtag x med filter med filter med filter med filter med filter

Specially coated spring  - x - x - x

Pump Plast, Ø 38 mm, Plast, Ø 38 mm, med specialbehOCHlad pumpstång

Extra stor ifyllnadstratt intergrerad intergrerad intergrerad intergrerad intergrerad intergrerad

Ifyllnadstratten - tillgänglig 6247D tillgänglig 6247D tillgänglig 6247D tillgänglig 6247D tillgänglig 6247D

Hög stabilitet x x x x x x

Hållare för sprut- och förlängningsrör x x x x x x

Transportvagn tillgänglig 3960D tillgänglig 3960D tillgänglig 3960D tillgänglig 3960D x

Tryckluftsanslutning tillgänglig 6209NA/NB



 
 

Tryckspruta 3595P 3595F 3615P 3615F 3615FT 3598P 3618P 3615S 3615SE

Fyllnadsvolym 6,0 l 6,0 l 10,0 l 10,0 l 10,0 l 6,0 l 10,0 l 10,0 l 10,0 l

Total volym 9,0 l 9,0 l 13,0 l 13,0 l 13,0 l 9,0 l 13,0 l 13,0 l 13,0 l

Arbetstryck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Tomvikt 4,3 kg 4,4 kg 4,7 kg 4,9 kg 6,7 kg 4,4 kg 5,3 kg 5,8 kg 5,8 kg

Behållare Rostfri stål Rostfri stål Rostfri stål Rostfri stål Rostfri stål Rostfri stål 
Separat påfyllningslucka

Exteriör: Rostfritt stål
Interiör: Plast 

kan bäras vid sidan x x x x x x x x x
Kan bäras på ryggen, 
stoppade bärremmar

tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M x x tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M

Tätningar   

Applicering pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9*  pH 1 - 9* pH 7 - 14*

Munstycke mässing, flatstråle 
80-01E med filter

mässing, flatstråle 
80-01E med filter 

OCH mässing 
rundstråle 1,1 mm

mässing, flatstråle 
80-01E med filter

mässing, flatstråle 
80-01E med filter 

OCH mässing 
rundstråle 1,1 mm

mässing, flatstråle 
80-01E med filter 

OCH mässing 
rundstråle 1,1 mm

mässing, flatstråle 
80-01E med filter

mässing, flatstråle 
80-01E med filter

PVDF flatstråle 90-02 
OCH stainless, rund-

stråle 1,1 mm

PVDF flatstråle 90-02 
OCH stainless, rund-

stråle 1,1 mm

Sprutrör vridbar 360°, 
mässing, längd 50 cm

mässing mässing mässing mässing mässing mässing mässing Rostfri stål Rostfri stål

Förlängningsrör tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
100 cm

tillgänglig upp till 
100 cm

Slang Spiralslang 250 cm med  
säkerhetslåsning Spiralslang 250 cm med säkerhetslåsning Spiralslang 250 cm med  

säkerhetslåsning
Specialslang 200 cm, kemikalieresistent

200 cm

Slangförstärkning - - - - - - - rostfritt stål  rostfritt stål  

Säkerhetsventil utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar Integrerad i fyllnadslocket utbytbar utbytbar 

Manometer utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar 

Ergonomiskt handtag med filter med filter med filter med filter med filter med filter med filter med filter med filter

Ifyllnadstratt x x x x x - - x x

Extra stor ifyllnadstratt x x x x x x x x x

Pump mässing, Ø 38 mm mässing, Ø 38 mm mässing, Ø 38 mm plast Ø 38 mm plast, Ø 38 mm
Reservdelsfack med 
packningar

x x x x x - - x x

 Transportvagn tillgänglig (3965) tillgänglig (3965) tillgänglig (3965) tillgänglig (3965) x - - tillgänglig (3965) tillgänglig (3965)

Pumphållare x x x x x - - x x

Tryckluftsanslutning

tillgänglig 
6222NA/NB 
6210NA/NB 
6215NA/NB

6222NB  
intergrerad

tillgänglig 
6222NA/NB 
6210NA/NB 
6215NA/NB

6222NB  
intergrerad

6222NB  
intergrerad

tillgänglig
6210NA/NB
6215NA/NB

tillgänglig
6210NA/NB
6215NA/NB

6222NB  
intergrerad

6222NB  
intergrerad

Tillbehör
Tryckluftsanslutningar

MESTO utrustar alla tryckluftsventiler med en tryckreducerare för din säkerhet. Alla 
versioner har två varianter som skiljer sig från varandra genom anslutningsalternati-
ven till tryckledningen.  
A=Däckventilanslutning B=Pluggkoppling

6209NA
6209NB 

För trycksprutverktyg i plast,  
3 bar
Plast/mässing

6215NA
6215NB

För FERROX / INOX
Plast/mässing 6 bar

6222NA
6222NB

För direkt användning på verktyget, Kombina-
tion av pump och påfyllningsventil för tryckluft 
möjlig (endast för FERROX och INOX),

Transportvagn

3965 För INOX

3960D För CLEANER och FOAMER

Förlängningsrör

3664NL  Plast, 45 cm

Färgade Strålrör

5266P För 3132BC, 3132PP, 
3132PG

NY!

NY!

NY! NY!

Tryckspruta 6 bar



 
 

Tryckspruta 3595P 3595F 3615P 3615F 3615FT 3598P 3618P 3615S 3615SE

Fyllnadsvolym 6,0 l 6,0 l 10,0 l 10,0 l 10,0 l 6,0 l 10,0 l 10,0 l 10,0 l

Total volym 9,0 l 9,0 l 13,0 l 13,0 l 13,0 l 9,0 l 13,0 l 13,0 l 13,0 l

Arbetstryck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Tomvikt 4,3 kg 4,4 kg 4,7 kg 4,9 kg 6,7 kg 4,4 kg 5,3 kg 5,8 kg 5,8 kg

Behållare Rostfri stål Rostfri stål Rostfri stål Rostfri stål Rostfri stål Rostfri stål 
Separat påfyllningslucka

Exteriör: Rostfritt stål
Interiör: Plast 

kan bäras vid sidan x x x x x x x x x
Kan bäras på ryggen, 
stoppade bärremmar

tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M x x tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M tillgänglig 7121M

Tätningar   

Applicering pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9*  pH 1 - 9* pH 7 - 14*

Munstycke mässing, flatstråle 
80-01E med filter

mässing, flatstråle 
80-01E med filter 

OCH mässing 
rundstråle 1,1 mm

mässing, flatstråle 
80-01E med filter

mässing, flatstråle 
80-01E med filter 

OCH mässing 
rundstråle 1,1 mm

mässing, flatstråle 
80-01E med filter 

OCH mässing 
rundstråle 1,1 mm

mässing, flatstråle 
80-01E med filter

mässing, flatstråle 
80-01E med filter

PVDF flatstråle 90-02 
OCH stainless, rund-

stråle 1,1 mm

PVDF flatstråle 90-02 
OCH stainless, rund-

stråle 1,1 mm

Sprutrör vridbar 360°, 
mässing, längd 50 cm

mässing mässing mässing mässing mässing mässing mässing Rostfri stål Rostfri stål

Förlängningsrör tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
300 cm

tillgänglig upp till 
100 cm

tillgänglig upp till 
100 cm

Slang Spiralslang 250 cm med  
säkerhetslåsning Spiralslang 250 cm med säkerhetslåsning Spiralslang 250 cm med  

säkerhetslåsning
Specialslang 200 cm, kemikalieresistent

200 cm

Slangförstärkning - - - - - - - rostfritt stål  rostfritt stål  

Säkerhetsventil utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar Integrerad i fyllnadslocket utbytbar utbytbar 

Manometer utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar utbytbar 

Ergonomiskt handtag med filter med filter med filter med filter med filter med filter med filter med filter med filter

Ifyllnadstratt x x x x x - - x x

Extra stor ifyllnadstratt x x x x x x x x x

Pump mässing, Ø 38 mm mässing, Ø 38 mm mässing, Ø 38 mm plast Ø 38 mm plast, Ø 38 mm
Reservdelsfack med 
packningar

x x x x x - - x x

 Transportvagn tillgänglig (3965) tillgänglig (3965) tillgänglig (3965) tillgänglig (3965) x - - tillgänglig (3965) tillgänglig (3965)

Pumphållare x x x x x - - x x

Tryckluftsanslutning

tillgänglig 
6222NA/NB 
6210NA/NB 
6215NA/NB

6222NB  
intergrerad

tillgänglig 
6222NA/NB 
6210NA/NB 
6215NA/NB

6222NB  
intergrerad

6222NB  
intergrerad

tillgänglig
6210NA/NB
6215NA/NB

tillgänglig
6210NA/NB
6215NA/NB

6222NB  
intergrerad

6222NB  
intergrerad

NY!

*Skicka oss gärna säkerhetsda-
tablad (MSDS) på medel som 
ska användas så rekommender-
ar vi er rätt tryckspruta.

Ryggspruta 6 bar

Ryggspruta 3558P 3558ME

Fyllnadsvolym 18,0 l 18,0 l

Total volym 20,0 l 20,0 l

Arbetstryck upp till 6 bar upp till 6 bar

Tomvikt 5,0 kg 5,0 kg

Behållare Plast Plast

Att bäras som ryggsäck med vadde-
rade remmar

70 mm bredd.
S-formad

70 mm bredd.
S-formad

Höftbälte x x

Bröstrem x x

Baksidan av tanken är egronomiskt 
utformad

x x

Tätningar 

Munstycke PVDF flatstråle 90-02 PVDF flatstråle 90-02

Sprutrör vridbar 360° Plast, 50 cm Plast, 50 cm

Förlängningsrör tillgänglig upp till 300 cm tillgänglig upp till 300 cm

Slang 150 cm förstärkt med tyginsats förstärkt med tyginsats

Ergonomiskt handtag med filter med filter

Ergonomiskt utformat grepp,  
förlängningsbar

x x

Hög stabilitet x x

Extra stor ifyllnadstratt x x

Fyllnadslock med hållare x x

Fyllnadsskärm x x

Hållare för sprutrör x x

Pumphandtag kan monteras på VÄ 
eller HÖ sida

x x

Pumphandtag kan justeras i sidled x x

Pistolgrepp Plast Plast

Väl designat bärsystem 
anpassat för rygg.

Ergonomiskt utformat grepp,  
förlängningsbar och hållare för sprutrör

Bekväm ryggsele med bröst-
& midjejustering.
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Om oss

MESTO idag –
Överlägsen teknik – Övertygande kvalité

Bernd Stockburger,  

Managing Director MESTO 

Kvalité
Tillverkat i Tyskland
sedan 1919  

Det är vårt primära mål att resursfullt och miljömässigt säkert förse jordbruk, bygg/

anläggning, verkstad och rengöringsindustrin så väl som många övriga branscher.

Komponenterna i våra produkter är omsorgsfullt designade för ett ergonomiskt och 

bekvämt bruk.

Våra enheter är effektiva och pålitliga. Den estetiska designen utvecklas i samråd 

med kunder efter deras, behov, tillämpningar och utveckling sker löpande. Vi kan 

därför garantera reservdelar med upp till 20 års tillgängligthet.

Genom produktion i Tyskland och 100 år av erfarenhet kan vi garantera högsta 

kvalité och certifiering enligt DIN EN ISO 9001:2015. 

Följande är portabla MESTO trycksprutor,  

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Postfach 1154 · 71687 Freiberg/Neckar  
Ludwigsburger Str. 71 · 71691 Freiberg / Neckar 
Telefon 0 71 41/ 272-0 · Fax 0 71 41/ 272-100 
info@mesto.de · www.mesto.de


