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P80/2 WD P80/2 WD 
STOF- / STOFWATERZUIGERS

STOFWATERZUIGERS

Professionele stofwaterzuiger met een uitstekende prijs- / kwaliteitsverhouding. Zeer geschikt voor schoonmaakbedrijven, 
conciërgediensten, catering… Deze stofwaterzuiger is vooral geschikt voor de gebruikelijke natte reinigingstoepassingen, alsook 
voor grote oppervlakten.

Vuilwaterafvoerslang 
code : 3.8023.104014 

voor het snel en 
gemakkelijk ledigen 

van de container.

Twee AFZONDERLIJK SCHAKELBARE MOTOREN 
maken het zuigvermogen instelbaar in functie 
van de reinigingsjob. 

Uitgevoerd met een zeer 
duurzame kunststof container en 

een ROBUUSTE CHASSIS

RVS DUWBEUGEL en 
HANDGREEP 

Hij is voorzien van 2 grote 
rubberen vaste wielen en 

2 zwenkwielen met stevige 
metalen wielhouders

Compleet met accessoires 
geleverd. De accessoires 

kunnen achteraan de 
stofzuiger worden 

opgeborgen.

3m flexibele ZUIGSLANG met 
draaibare bevestiging
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P80/2 WD

3.8023.104022

3.8023.110049

3.8023.102032

3.8023.102051

3.8023.102014

3.8023.102015

3.8023.102116

P80/2 WD

 TYPE         
m³/h mbar l W m dB mm kg

3.108.030 P80/2 WD      288 200 80 2400 (1x230 V) 15 82 640x500x970 27,5

VAC

y
z

x

wijzigingen voorbehouden

STANDAARD TOEBEHOREN:

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• 2 RVS zuigbuizen (0,5 m) -  code: 3.8023.102018
• 2 afzonderlijk schakelbare stofzuigmotoren van 1200W elk.
• Is uitgerust met een fijnstof-patroonfilter (cartridge) en een doekfilter ter bescherming van de motor.
• 3m zuigslang met draaibare bevestiging - code: 3.8023. 102013
• Zeer goede stof/wateropname dankzij de 45 cm vloerzuigmond 

UITVOERINGEN:

Stofzuigermotor (2)
code : 3.8023.102026 

Cartridge filter
code : 3.8023.102011

1. 45 cm vloerzuigmond voor 
droogzuigen 

code: 3.8023.102117
2. 45 cm vloerzuigmond t.b.v. 

waterzuigen 
code: 3.8023.102113

3. Borstelzuigmond rond
code: 3.8023.102017

4. Kierenzuigmond  
code: 3.8023.102016

Afsluitbare microfleece 
filterzak

code: 3.8023.102031
(set 5 stuks)

Doekfilter
code: 3.8023.102012

en filterkorf

OPTIONELE TOEBEHOREN:

Vast vloerzuigmondstuk

Vast vloermondstuk voor P80/2 WD en P81/2 WD

15 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm

7 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm

45 cm aluminium vloerzuigmond (zie foto p.11)

36 cm vloerzuigmond natzuigen

36 cm vloerzuigmond droogzuigen

3 m antistatische zuigslang voor P80/2 WD en P81/2 WD (compleet)      


