
Specialbyggda lösningar
för professionella
användare



50 år med passion
för högtryck
Alcon Högtryckstvättar är sedan 1972 ett 
företag som levererar på hög produktkvalitet, 
service och kompetens inom främst området 
rengöring. Alcons kunder förväntar sig 
produkter som i de tuffaste miljöer håller 
en hög tillgänglighet och som med en 
regelbunden service kan verka i många år.

Alcon Högtryckstvättar har främst 
arbetat inom fordonsindustrin, 
men tillämpningsområdena för 
högtrycksprodukterna är många för en 
användare som vill ha fasta eller mobila 
enheter i sin verksamhet.

Specialbyggt och kundanpassat är vår 
melodi. Från vår anläggning på vackra Orust 
har vi i 50 år försett kunder över hela Sverige 
och andra europeiska länder med hög kvalitet. 

Vi har haft förmånen att få växa tillsammans 
med våra kunder med en gemensam passion 
för specialanpassade lösningar med höga krav 
på funktion och hållbarhet.



ROBUSTA PRODUKTER 
Byggda specifikt för industri, 
fordonsbransch och andra 

krävande miljöer.

KUNNIG KUNDSERVICE 
Våra erfarna medarbetare älskar 

utmaningar och specifika önskemål. 
Det är det som är vår största styrka.

LÅNG LIVSLÄNGD 
Specialanpassade lösningar med endast 

kvalitetssäkrade komponenter säkerställer
lång och stabil användningstid.

STORT RESERVDELSLAGER 
Vi servar effektivt våra kunder och 
serviceverkstäder med delar så att 

ingen maskin ska stå stilla.
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Vi bygger från grunden. 
Oavsett specialbehov så löser vi ert 
högtryckssystem och ser till att motorer, 
material, kopplingsdimensioner och 
vattenflöden motsvarar de krav du har. 

Vi skräddarsyr lösningar för dina behov 
efter din design med vår kunskap och 
långa erfarenhet. Hos Alcon hittar du 
således alltid ett högtryckssystem för dig.

Tvättar du din bil hos någon av de större 
kedjorna är det stor sannolikhet att du 
har kommit i kontakt med någon av våra 
produkter. Vi finns även i brandförsvarets 
anläggningar där det är extra höga krav 
på säker slanghantering och tillförlitliga 
högtryckstvättar för att se till att alla 
fordon ständigt är redo för utryckning. 

Med Alcons produkter gör du din tvätthall 
och dess tvättutrustning säker och 
effektiv.

TILLVERKNING & MONTERING
KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

FÖR STORA & SMÅ FORDON
TVÄTTHALLAR
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POPULÄRA PRODUKTER

ATOM 9140 
Högtryckstvätt som arbetar med kapacitet 
140 bar, 9 lit/min

Alcon Slangupprullare 
Slangupprullare för tryckluft, vatten, 
olja, högtrycksvatten, hydraulik och
syrgas-acetylen.

Alcon Windly 429 M 
Torr- och våtdammsugare i rostfritt 
med effekt upp till 3.300 watt.

Alcon Avant 
Mobilt hetvattenaggregat med ånga. 
Smidig med hög kapacitet.

Alcon 74200-K3 
Ett smidigt flyttbart och kraftfullt 
högtrycksaggregat. Endast 3-fas.
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