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P81/2 WD P81/2 WD 
STOF- / STOFWATERZUIGERS

STOFWATERZUIGERS

De professionele P81/2 WD is zeer geliefd vanwege de nieuwe technolgie die werd toegepast, zijn enorm prestatievermogen 
en het grote containervolume. Deze stofwaterzuiger is uitermate geschikt voor schoonmaakbedrijven, professionele 
onderhoudsdiensten, cateringbedrijven… 
  
Hij werd speciaal ontworpen voor intensief dagdagelijks gebruik en leent zich vooral voor de gebruikelijke natte 
reinigingstoepassingen, alsook voor grote oppervlakten.

Vuilwaterafvoerslang 
code : 3.8023.112133 

voor het snel en 
gemakkelijk ledigen 

van de container.

VERMOGENSCHAKELAAR: 
Economy & Turbo.
 

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

Cycloonfiltersysteem 
(patent in aanvraag): 

geen extra filters 
noodzakelijk

INSTELBARE ZUIGKRACHT  
via aparte regelknop
 

1 . BLAASFUNCTIE
2. Filterpatroon kan 

gemakkelijk verwijderd 
worden en is te 
vervangen door  

HEPA-filter H12 (optie)

AFSLUITBARE 
kabelhaak
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P81/2 WD

3.8023.104022

3.8023.112139

3.8023.110049

3.8023.102032

3.8023.102051

3.8023.102014

3.8023.102015

3.8023.102116

P81/2 WD

 TYPE         
m³/h mbar l W m dB(A) mm kg

3.108.035 P81/2 WD      2 x 252 m³/h 300 80 2400 (1x230 V) 15 76 620x450x980 20,6

VAC

y
z

x

wijzigingen voorbehouden

STANDAARD TOEBEHOREN:

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• 2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - code: 3.8023.102018
• Is uitgerust met een fijnstof-patroonfilter klasse M (cartridge) - code: 3.8023.109058
• Een afsluitbare microfleece filterzak (5 stuks) - code: 3.8023.102031
• 3m zuigslang (code: 3.8023.102013) met draaibare bevestiging - code: 3.8023.102020
• Handgreep - code: 3.8023.102058
• Gebruiskvriendelijk : Compleet met accessoires geleverd. De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden 

opgeborgen.

UITVOERINGEN:

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)

OPTIONELE TOEBEHOREN:

Cartridge filter
code: 3.8023.109058

Cycloonafscheider
code: 3.8023.109057

45 cm aluminium 
vloerzuigmond 

Gemaakt uit bijzonder 
sterk aluminium

Vast vloermondstuk voor P80/2 WD en P81/2 WD (zie foto p.9)

15 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm

7 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm

45 cm aluminium vloerzuigmond 

36 cm vloerzuigmond natzuigen

36 cm vloerzuigmond droogzuigen

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

Cartridge filter HEPA H12


