
Overvann- og flompakker  

For ytterligere informasjon og veiledning, ta kontakt:
Jørn Selvik - Tlf.: 32 84 40 38 /  975 01 102 -  jos@tess.no
Dagfinn Berge - Tlf.: 32 84 40 11 / 901 79 303 - db@tess.no

Større flompakke for offentlige etater, 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 10,5 mm i diameter.  
Utledning i toppen medfører effektiv kjøling av motoren. 700L/min, og 13m løftehøyde. 
3’’ slangetilkobling.   
Varenr.: MT1013842
Alternartiv pumpe: 500L/min, og 17m løftehøyde. 2’’ slangetilkobling. 
Varenr.: MT1013841

TESS Flat 3’’ avløpsslange for lensepumper. 
Leveres flatrullet på 100 meter. 
Varenr.: 10415-48

Alternativ dimensjon: TESS Flat 2’’ avløpsslange for lensepumper. 
Leveres flatrullet på 100 meter.
Varenr.: 10415-32

Profesjonelt bensinaggregat med Honda motor. 
Med snorstart og 2 Schuko-uttak.  
Varenr.: VWE3200SHHPI

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

2” suge/avløpstilslutning  Softflex PVC 2”
Varenr.: VWMP362FHHPI   Varenr.: 11412-32
3” suge/avløpstilslutning  Softflex PVC 3”
Varenr.: VWMP563FHHPI  Varenr.: 11412-48

I tillegg har vi også bensindrevne lensepumper på lager: 

HUSK AT TESS KAN HJELPE DEG OM ULYKKEN ER UTE
Under er kun et par eksempler på flompakker. Vi hjelper deg selvsagt med å sette sammen produkt til 
ditt behov. Vi leverer også alt du trenger i tillegg som byggtørker, slangeklemmer, støvler, kabler etc.

Drammen kommune kontaktet TESS høsten 2017 og an- 
skaffet 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 rapport-
erte 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.

Se www.tess.no og finn ditt nærmeste servicesenter.
For bestilling kontakt ditt nærmeste TESS

Offentlig sektor - Entreprenør


