
Flompakker  

Har du oversvømt kjeller, industribygg eller ødelagt vei? TESS har produktene som kan hjelpe 
deg. Dette er kun et par eksempler på pakker. Ta kontakt med ditt nærmeste TESS service- 
senter, så hjelper vi deg med å sette sammen produkter for ditt behov.

TESS leverer også alt du trenger i tillegg som byggtørker, slangeklemmer, støvler og kabler.

350 Watts lensepumpe på kun 4,9 kg
5 meters løftehøyde og 150L/min. 
Velegnet til å drenere kjellere og andre rom for vann. 
Varenr.: CH1010290

TESS Flat 1¼’’ avløpsslange for lensepumper
Leveres flatrullet på 50 meter.  
Varenr.: 10415-20

Liten, semi-profesjonell inverter 
Med stabil sinus kurve som kan drive lensepumpen. Det betyr at du også 
kan benytte alle typer elektronikk. Velegnet for strømkilde til camping og båt.
1 x 230V/16A uttak.  
Varenr.: EW1010045

Liten flompakke for villaer og hytter:

Offentlig sektor - Entreprenør

Varenr.: CH1010292

Varenr.: 10415-24

Varenr.: MT 1013817 - grønn
Varenr.: MT 1013720 - rød

Medium flompakke for villaer og hytter:
Lensepumpe Wortex DXG
Profesjonell lensepumpe med pumpehus i rustfritt stål og med en løftehøyde på 
max 7 meter. Tillater passering av partikler opp til 10mm. 300 l/min

Aggregat Bensin Inverter
Bensindrevet strømaggregat med Inverter. Har stabil sinus kurve som betyr 
at den kan benyttes til alle typer elektronikk.

TESSFLAT HD
Avløpsslange (ikke lukkede systemer) for lensepumper. Brukes også 
som kabelbeskyttelsesslange

2” suge/avløpstilslutning  Tilhørende slange 
600 l/min, Tankvolum: 2,0 liter  Softflex PVC 2”
Varenr.: VWMP362FHHPI  (26kg)  Varenr.: 11412-32

3” suge/avløpstilslutning  Tilhørende slange 
600 l/min, Tankvolum: 2,0 liter  Softflex PVC 3” 
Varenr.: VWMP563FHHPI (28kg)  Varenr.: 11412-48   

Bensindrevne lensepumper m/Hondamotor 
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Større flompakke for villaer, næringsbygg 
og kjøpesentre
Profesjonell, kraftig og meget holdbar lensepumpe 
Rustfritt stål med sil i bunnen. Tåler vann med innhold av slitende og faste partikler opp til 7,5 mm i diameter. Utledning i toppen medfører effektiv 
kjøling av motoren. 

Varenr.: MT1013841 Wortex Lensepumpe AS 150-S
500L/min, og 16m løftehøyde. 2’’ slangetilkobling. 

Varenr.: MT1013842 Wortex Lensepumpe AS 200-S
700L/min, og 17m løftehøyde. 3’’ slangetilkobling.    

TESS Flat 2’’ avløpsslange for lensepumper 
Leveres flatrullet på 100 meter. Passer lensepumpe MT1013841
Varenr.: 10415-32

TESS Flat 3’’ avløpsslange for lensepumper
Leveres flatrullet på 100 meter. Passer lensepumpe MT1013842 
Varenr.: 10415-32

Profesjonelt bensinaggregat med Honda motor
Med snorstart og 2 Schuko-uttak. Maks ytelse: 2,6 kW, tankvolum 3. 1L 
Varenr.: VWE3200SHHPI

Flomsekk FloodSax
Leveres i pk á 5 sekker, eller eske á 20 sekker
Varenr.: CS10135

Før bruk er det lavt volum og lav vekt og kan enkelt fraktes og legges ut.
Vekt tørr tilstand: Ca 0,7 kg for 5stk (en pakke), vekt med vann ca 20-25 kg per stykk. 
Temperaturområde -10°C til +50°C

Se www.tess.no for å finne ditt nærmeste servicesenter
For bestilling kontakt ditt nærmeste TESS eller på www.industrinett.no

Drammen kommune kontaktet TESS høsten 2017 og anskaffet 1000 «Floodsax»-sekker til beredskap mot overvann og flom. Da Blektjern i 
Drammen rant over sine bredder og videre inn i et boligfelt tidligere i år, var kommunen beredt med «Floodsax» som effektivt stoppet 
vannet fra å gjøre ytterligere skade. 

Prosjektleder Bjørn Helge Larsen i Drammen kommune rapporterte at de var meget fornøyd med «Floodsax». Drammen brannvesen som 
utførte jobben, ble meget imponerte og spesielt overrasket over at sekkene beholdt sine egenskaper på tross av været og minusgradene.

3 Liten plass til lagring

3 Fyller seg selv

3 Lager en barriere


