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Nya och ersatta artiklar i webshop 
 

Vi uppdaterar fortgående innehållet i Webshop och i detta SN hittar du de förändringar som 
är gjorda under 2019-01-01 – 2019-04-26. Först kommer produkter som har ersatt befintliga. 
Därefter kommer, för Webshop, nya produkter. En enkel uppdelning i olika 
produktkategorier är gjord för att få en bättre överblick.  

➢ NYTT/ERSATT – slanganslutning och packningar för utlopp 

o 32058655 Slanganslutning Ø38 med 90° böj och koppling med mutter SMS 63,5 – 

ersätter 32051252 

o 801920 Packning av silikon för anslutningar SMS 63,5 och DS 63,5 – ersätter 801905 

o 801909 Packning av silikon för diskhatt 4'' tillverkad av rostfritt stål eller plast – 

ersätter 801919 

 

➢ NYTT/ERSATT – elkomponenter 

o 833612 Mjukstartare 32A, 380-415V – ersätter 833611 

o 833663 Timer 0,1s-100h – ersätter 41002152 

 

➢ NYTT – utlopp, slang, med mera 

o 31888151 Utlopp med spjällventil, med mutter SMS 51/nippel SMS 51 

o 31888152 Utlopp med spjällventil, med mutter SMS 51/nippel SMS 63,5 

o 31888153 Utlopp med spjällventil, med fläns Ø100/nippel SMS 63,5 

o 31888154 Utlopp med spjällventil, med fläns Ø100/nippel SMS 51 

o 814286 Mjölkslang av gummislang Ø51x62,5 av livsmedelskvalitet. Beställs per hela 

meter 

o 21329901 Anslutningskit utlopp med övergång från SMS 51 till SMS 63,5, inkl Ø38 

mm diskanslutningssats 

o 21329902 Anslutningskit till utlopp med övergång från fläns Ø110 mm till nippel SMS 

63,5, inkl Ø38 mm diskanslutningssats 

o 802401 Kona för svetsning - SMS 38/SMS 25 

o 801664 Kona för svetsning - SMS 63,5/SMS 51 

 

➢ NYTT – Argos komponenter 

o 841161 Flatkabel 16-pol för Argos/Nautilus 2, L=250 mm 

o 841162 Strömkabel för Argos/Nautilus 2 

o 691788 Plintkit för Argos - huvudkort och display 

o 21376101 Bottendel - kapsling Argos 

o 10612502 Plasthuv för diskpump, svart, vänster, utan urtag 

o 10612505 Plasthuv för diskpump, röd, vänster, utan urtag 

o 21379151 Vattenlåda Argos/Nautilus 2, vänster 

 

 



Service Nytt 2019/nr 1 
  

1 (2(2) 

➢ NYTT – tank- och kyl komponenter  

o 31900601 Konsol för Siremväxel, låg modell 

o 855105 Pump, SE-15A, 230/400V, 50hz 

o 32013251 Tätningsbricka omrörare på tank DF953L/DF95L med  

volymen 14’ liter och större 

o 868928 Isoleringskit för Interpac dubbelmantlad, 16 plattor 

o 812228 Koppling rak G1/8" 6mm 

o 867133 Expansionsventil TN2 068Z3387, flare / flare 

o 867134 Expansionsventil TEN2 068Z3389, flare / flare 

 

➢ NYTT – elkomponenter  

o 833690 Relä 24V AC 

o 833693 Relä 24V DC 

 

Eftermarknad 

För att kunna göra en komplett försäljning av kylaggregat (se grenen Eftermarknad/ 

Kylaggregat och tillbehör) har följande grenar lagts till: 

➢ Receiver + magnetventil för kylaggregat Eftermarknad 

➢ Interpac inklusive monteringskit för kylaggregat Eftermarknad 

➢ Mjukstart samt kabel för kylaggregat Eftermarknad 

 
Vid eventuella frågor och synpunkter om innehållet i detta SN vänligen kontakta: 
support@wedholms.se 
 
 
Vid eventuella frågor beträffande beställning av reservdelar och eftermarknadsprodukter 
kontakta oss via:  
Mail: spareparts@wedholms.se 
Telefon: +46 155 280 381 
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