
  Båtens Verden has added 2 new photos.
  24 February - 

Et produkt som har fungert 100% og som både fruen og jeg har vært ekstra fornøyd med er denne sentralstøv-
sugeren fra Flak.no. Vi har pusset opp innvendig i vinter også og har derfor ekstra god erfaring med produktet så 
langt.

Dette skrev vi i sommer om produktet:

Sentralstøvsuger ombord

Av Astor

Det høres kanskje litt jålete med en sentralstøvsuger montert ombord, men etter kort tid savnet vi ikke vår gamle 
Phillips som dultet borti det meste av kanter ombord, og som har fulgt oss i mange sesonger. Når vi legger til at 
den suger enormt godt og har en radius på seks meter så dekker den omtrent en moderne førti-foter. Setter vi på 
teleskopstangen favner den enda en ekstra meter. Ekstra uttak er også å få for de som ønsker flere uttak 
ombord. Vi skal ta BV`s lesere gjennom monteringen av Beflexx fra Flak Båtutstyr.

Først måtte vi finne et passende sted å montere selve sentralenheten. Den målte 17x17x27 cm og passet 
glimrende på en skottvegg i et stort skap ombord. I samme skap hadde vi også uttak til 230 volt. Beflexxén 
trekker 800 watt/4 ah noe som er ideelt når man ligger på strøm i gjestehavner. Da kan man benytte støvsugeren 
uten at sikringene på brygga flyr til stadighet.
Det følger med et veggfeste som gjør at man kan la sentralenheten glide ned i sporene på vegg/gulvfeste og 
dermed sitter enheten på plass i all slags sjøgang. Så var det å finne et passende sted å montere vegguttaket. 
Det fant rett på utsiden av skapet. Med en vippesag eller at man borrer små hull i en sirkel og skjærer ut med en 
rotterumpesag går ut på ett. Diameter på hullet skal være 60 mm. Det følger med en ledning for styrestrøm som 
trekkes gjennom hullet sammen med slangen til sentralenheten. Styrestrømledningen kobles til sentralenheten 
og uttaket i veggen og stripses sammen med slangen. Når slangen settes i vegguttaket starter støvugeren og 
man er i gang med å få det rent ombord. Vi brukte ca to timer på monteringen. Et tips er å montere støvsugeren 
så sentralt i båten som mulig slik at man har god radius på slangen.
Sentralstøvsuger Beflexx inneholder sentralstøvsugerenheten, fleksibel slange 1 - 6 meter, tre forskjellige 
munnstykker, tre støvsugerposer, vegguttak og manual. Beflexx sentralstøvsuger trekker 4 ah og veier 2.9 kg. 
Som tilleggsett fås kjøpt en teleskopstang og ekstra bredt munnstykke og et forlengersett for to uttak ombord. 
Dette gir en forlengelse på 5.5 meter ekstra radius. Vi har allerede registrert at fruen ombord ble kjempefornøyd 
da hun oppdaget Beflexxèn. Tipper hun vil ha støvsugingen for seg selv denne sommeren?
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