
 

  

EASYAIR FLEX 

Leie kompressoranlegget fra oss 
Leie full service, komplett trykklufts løsning, 5 års garanti og service.  
Mulighet for å endre eller oppgradere kompressorutstyret i kontraktsperioden dersom 
behovene endres. 
 

EasyAir Flex inkluderer: 
 Kompressor 
 Installasjon og igangkjøring 
 Service 
 Opptil 5 års full garanti, inkludert reservedeler 
 Mulighet for endring eller oppgradering i 

kontraktsperioden  
 
Fordeler ved leie av kompressor:    

 Ingen kontantinnsats 
 Fast månedlig kostnad gjennom hele perioden  
 Lett å budsjettere 
 Ingen skjulte avgifter 
 Service inkludert 
 Hold kapitalen i selskapet 

 
På slutten av leieperioden har du flere valg: 
- Sett kompressoren tilbake  
- Fortsett å leie  
- Bytte til en ny kompressor 

Priseksempler EasyAir Flex 
Produktinnhold: 
Nedenfor er eksempler hvor alle er utstyrt med tank inkl. drenering og 
kjøletørker. Komplett anlegg for å sikre god luftkvalitet, slik at verktøy og maskiner ikke 
fylles med vann og rust.  
Priseksemplene inkluderer følgende: Service, Reservedeler, Reise  
(maks 100km T & R) og maksimalt antall driftstimer på 2000 timer pr år.  
Leieperioden inkluderer i alle eksempler, 60 måneder.  
Antall driftstimer kan justeres etter ønske, gjelder for alle modeller. 
 
Alup Sonetto 8 med 270L tank inkl. drenerings- og kjøletørker, FAD @ 7Bar 697L / min  
AS+8 Pris: 2035 NOK / mnd. eks. mva 
 
Alup Sonetto 10 med 270L tank inkl. drenering og kjøletørrer, FAD @ 7Bar 1008L / min  
AS+10 Pris: 2080 NOK/ mnd ekskl. MVA 
 
Alup Sonetto 15 med 500L tank inkl. drenerings- og kjøletørker, FAD @ 7Bar 1665L / min  
AS+15 Pris: 2138 NOK / mnd ekskl. MVA 
 
Alup Sonetto 20 med 500L tank inkl. drenerings- og kjøletørker, FAD @ 7Bar 1985L / min  
AS+20 Pris: 2185 NOK / mnd ekskl. MVA 



 

  

 

Alup SCK 3 200 
Kraft: 3 hk (2,2 kW) 
Trykk: 8 eller 10 Bar 
Kapasitet: 300 l/ min @ 7 bar 
Tank 200 l inkludert 
Kjøletørker: 3 hk (2,2 kW) 
Lydnivå: 61 dB (A) 

1657 NOK / måned * 
 

 
 
 

 
Alup Sonetto 8 270 
Kraft: 7,5 hk (5,5 kW) 
Trykk: 8 eller 10 Bar 
Kapasitet: 846 l/ min @ 7 bar 
Tank 270 l inkludert 
Kjøletørker: 7,5 hk (5,5 kW) 
Lydnivå: 64 dB (A) 

2035 NOK / måned * 
 
 

 
 
 

Alup Sonetto 15 500 

Kraft: 15 hk (11 kW) 
Trykk: 8/10/13 
Kapasitet: 1620 l/ min @ 7 bar 
Tank 500 l inkludert 
Kjøletørker: 15 hk (11 kW) 
Lydnivå: 69 dB (A) 

2138 NOK / måned * 
 
 
 

 

 


