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STOF- / STOFWATERZUIGERS

P30 WD / P30 WDS
STOFWATERZUIGERS

2 professionele stofwaterzuigers met dubbele zuigmonden van elk 360 mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond.
De P30 levert op alle ondergronden een uitstekende prestatie dankzij de grote vloerzuigmond in combinatie met de 260 mbar
zuigkracht. Een ideale stofzuiger voor de professionele schoonmaak, mede dankzij de opbergmogelijkheden voor de toebehoren.
Met de ingebouwde blaasfunctie is het bovendien mogelijk om de filters en onbereikbare spleten in werkbanken uit te blazen, of
je kan er ook simpelweg zaken mee droogblazen.
De P30 WDS heeft een stopcontact met inschakelautomaat. Wanneer het aangesloten gereedschap wordt ingeschakeld schakelt
de stofzuiger automatisch mee op.

ROBUUST
stootvast dankzij speciaal
ontworpen chassiscover

Gepatenteerde REGELFUNCTIE
voor de zuigkracht

GEBRUIKSVRIENDELIJK
zeer geluidsarm 70 dB

Ingebouwde
BLAASFUNCTIE

BEWEEGBAAR
Stevige wielbasis met
rubberen wielen waarvan 2
zwenkwielen

4 bevestigingspunten
voor het compact
opbergen en parkeren
van de hulpstukken

Uiterst ERGONOMISCH.
Stofzuiger inclusief
hulpstukken gemakkeljk
met één hand te dragen

P30 WDS
Uitgerust met
stopcontact met
inschakelautomaat.

Waterscheidingssysteem
met opvangbak voor de
cycloonafscheider
(patent in aanvraag)
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STANDAARD TOEBEHOREN:

2,2 m flexibele
zuigslang met handvat
code: 3.8023.109069
2 RVS zuigbuizen
(0,5 m)
code: 3.8023.102018

1. Vloerzuigmond voor
droogzuigen
code: 3.8023.109071
2. Vloerzuigmond t.b.v.
waterzuigen
code: 3.8023.109070
3. Kierenzuigmond
code: 3.8023.102016
4. Borstelzuigmond rond
code: 3.8023.102017

Afsluitbare microfleece
filterzak
code: 3.8023.101020
(set 5 stuks)

Cartridge filter
code: 3.8023.109058

Cycloonafscheider
code: 3.8023.109057

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
P30 WD / P30 WDS
•
•
•
•
•
•
•

2 zuigmonden van 360mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond
Beveiligd met vlotter tegen overloop, zelfs tegen schuim
Er kan gewerkt worden met filterzak
Draaibare bevestiging van de zuigslang
Aan/uit schakelaar
Bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
Zeer goede stofopname dankzij de 360 mm vloerzuigmond

P30 WDS
•

Multi-level adapter, voor het aansluiten van de elektrische gereedschappen ( code: 3.8023.101025)

UITVOERINGEN:

P30 WD / P30 WDS
y

TYPE

VAC

x

m³/h

mbar

l

3.108.020

P30 WD

252

260

30

3.108.021

P30 WDS

252

260

30

W
1300 (1x230 V)
1300 (1x230 V)
Auto

m

dB

mm

kg

7,5

70

460x380x590
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7,5

70

460x380x590

7,8

OPTIONELE TOEBEHOREN:

Combitool P30 WD / P30 WDS

P30 WD / P30 WDS

3.8023.109084

Combitool P30 WD / P30 WDS

by
wijzigingen voorbehouden
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