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1921  
Robert Schöttle sen. richt in  

Stuttgart de Elektrotechnische  
Speciaalfabriek voor Stofzuigers en  

Blowers op.

1925 
Het bedrijf krijgt zijn huidige naam 
"ELECTROSTAR". De eerste warme 
lucht handdroger in de wereld is

is ontwikkeld.

1928  
Electrostar verhuisd naar Reichenbach 

met al 30 werknemers.

1933  
De eerste steelstofzuiger komt op 
de markt. Ook keukenmachines 
voor het kneden en roeren zijn 

geproduceerd.

1938 - 1945 
De productie is geconcentreerd op 

de vervaardiging van speciale onder-
delen voor de kogellagerindustrie, 

gereedschapswerktuigen en speciale 
motoren. 

Eind mei 1945 werd de productie van 
stofzuigers en blazers hervat. 

1948
"De Starmix", de eerste snelle

keukenmachine, is in staat om de 
markt te veroveren. Het wordt een 

symbool van het Duitse economische 
wonder in de jaren 1950 en vestigt de 

merknaam "Starmix".

1953 
Peter Kotthaus treedt toe tot het 
bedrijf. De "Piccolo" is een hit bij 

miljoenen klanten. Het combineert
keukenmachine, stofzuiger en 

boenmachine in één. Het bedrijf heeft al 
meer dan 600 mensen in dienst.

 
1955 

Met de hand- en vloerzuigers "Starboy" 
en "Starmaster" worden krachtige 
toestellen op de markt gebracht.

1959 
Kort voor zijn 71ste verjaardag overlijdt 

de oprichter van het bedrijf. Hans 
Schöttle (zoon) en Peter Kotthaus 

(schoonzoon) nemen de leiding over.

1960  
De ontwerper Graf Goertz creëert 
"The Young Line", bestaande uit 

hoogwaardige elektrische huishoude-
lijke apparaten. 

1962 - 1963 
De MX4 keukenmachine stelt nieuwe 

normen met zijn concentrische 
aandrijving voor mengkommen en 

accessoires.

1968 
Met de hetelucht handendroger 
T5 wordt Starmix sinds jaar en 

dag marktleider in dit segment.           
Door de erkenning van het merk 

Starmix krijgen alle ELECTROSTAR-
producten het Starmix-vignet. 

1972  
De SM6 introduceert een nieuw 
en lang succesvol concept voor 
stofzuigers, dat dient als model 

voor velen.

1977 
Met Robert Schöttle jun. 

neemt de 3e generatie de 
verantwoordelijkheid in het 

bedrijf over.

1978 
De robuuste alleszuiger HG6 

breidt het concept van universeel 
bruikbare apparaten uit. De 

apparaten kunnen nat en droog 
zuigen en hebben een nieuw 

ontwikkelde elektromagnetische 
filterreiniging.

1921 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

Jubileum

We kijken terug - op 100 jaar ELECTROSTAR
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1980 - 1981  
Robert Schöttle wordt benoemd tot 

algemeen directeur. 

1982 
De T7 in een robuuste aluminium 
behuizing is de eerste vandalisme-

bestendige handdroger van 
ELECTROSTAR.

1984 
Starmix wordt marktleider met de 
universeel inzetbare ZYKLON zu-

igunit HG8, met zijn gestroomlijnde 
tangentiale luchtinlaat en modulaire 

platformconcept.

1985 
Het warme lucht droger programma 
wordt het breedste assortiment in 

de industrie.

1994  
De IPM blad- en zuigblazer "PICK 
UP" is een groot succes. Binnen 2 

jaar is de omzet verdubbeld.

1996 
Electrostar trekt zich terug 
uit het zeer competitieve 

segment van kleine elektrische 
huishoudapparaten en concentreert 

zich op haar kerncompetenties 
"stofzuigen en blazen".

1997
Starmix intensiveert zijn 

exportactiviteiten in het Midden- 
en Verre Oosten en start een 
joint venture in Beijing voor 
de productie van een serie 

heteluchtdrogers, die tot op heden 
wereldwijd met succes op de markt 

wordt gebracht.

2000  
De nieuwe ambachtelijke en industriële

stofzuiger IS wordt gepresenteerd.

2003 
Een strategische partner in Oost-Europa 
wordt gevonden in de familie Gorovoy 

(Algo Group). In drie fasen neemt de Algo-
Groep tot 2007 alle bedrijfsaandelen van de 

oprichtersfamilie Schöttle over.

2008 
In de toekomst zal het bedrijf opereren 

onder de naam Electrostar GmbH. Roman 
Gorovoy wordt operationeel directeur. 

Robert Schöttle wordt voorzitter van de 
adviesraad.

2009
De onderneming investeert steeds meer in 

de Modernisering van de productie.

2011 
De Algo-Groep vult het 

productassortiment aan met de 
aankoop van Haaga Kehrsysteme 

GmbH.

2013 
De ISP iPulse serie realiseert

hoge normen voor stofzuigprestaties 
en bescherming van de gebruiker 

tegen gevaarlijke stoffen. 

2015
De NSG uClean stofzuigerserie 
volgt de succesvolle HS en GS 

stofzuigers op en zorgt met nieuwe 
functies voor een frisse wind in het 
stofzuigerassortiment van starmix.  

2017
In het voorjaar wordt de 

nieuwe drogerlijn "Highspeed 
Compact Class" gelanceerd. De 
herlancering van de populaire 
iPulse stofzuigerserie zal in het 

najaar plaatsvinden.

2019
Na 90 jaar bedrijfstraditie op 

de locatie Reichenbach verhuist 
Electrostar samen met zusterbe-
drijf Haaga naar het naburige 

Ebersbach an der Fils. De verhu-
izing helpt om de processen en 
procedures in het bedrijf te op-

timaliseren en de bedrijfscultuur 
duurzaam vorm te geven. 

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

2020 - 2021

2020
In de herfst komt eindelijk samen wat 

bij elkaar hoort - Starmix en Haaga 
fuseren. Met de geconcentreerde 

expertise van beide merken 
zullen nieuwe producten worden 

ontworpen.

2021
Dit jaar viert Electrostar haar

 100 jarig bestaan. 100 jaar specialist 
op het gebied van stofzuigers en 

blazers, 100 jaar kwaliteitsproducten 
made in Germany en 100 jaar made 

for you!

Voor deze gelegenheid zijn er speciale 
jubileum "Top 100 Series" 
modellen leverbaar. 

Meer informatie vanaf pagina 8.

Jubileum

We kijken terug - op 100 jaar ELECTROSTAR



Willkommen in den nächsten 100 Jahren. 

Auch wenn die Geschichte unseres mittelständischen Familienunternehmens in den goldenen Zwanzigern begann, waren 
die Zeiten wahrlich nicht immer golden. Wir haben in der Vergangenheit vor allem eines gelernt: Nach vorne zu schauen.                              
Innovationsgeist und kompromisslose Qualität sind seit 1921 nicht nur unsere Grundwerte, sondern auch der Anspruch an uns 
selbst. 

Wir arbeiten zudem täglich daran, dass Kundennähe und Offenheit in jedem unserer Produkte zu spüren sind.  

Unsere Electrostar-Familie ist in den letzten Jahren kräftig gewachsen: Haaga Kehrsysteme wurde in Electrostar integriert. Unseren 
langjährigen, niederländischen Vertriebspartner Equi nahmen wir in die Unternehmensgruppe auf und mit der Firma Producteers 
haben wir eine strategische Partnerschaft geschlossen. 

Seit 2019 gestalten wir unsere Zukunft am neuen Standort in Ebersbach, dessen moderne Infrastruktur alle notwendigen Voraussetzungen für die weitere 
erfolgreiche Unternehmensentwicklung mitbringt. 

So feiern wir unser Jubiläum nicht nur mit einem gestärkten Team und in neuen Räumlichkeiten. In dieses Jahr begleitet uns ebenfalls ein ganzes Feuerwerk an 
neuen Produkten – und jedes davon ist noch besser zugeschnitten auf Eure Bedürfnisse. 

Wir freuen uns auf die nächsten 100 Jahre voller Herausforderungen, zusammen mit unseren Kunden, Kollegen und Partnern. 

Herzlichst  
  

Roman Gorovoy                                                                                                                                                                                                                    
Owner and CEO
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Uw Starmix partner in Nederland:  

Equi Nederland BV is met het merk Starmix daar waar het gaat over bouw- en industriële afzuiging een begrip in 
Nederland. In meer dan 30 jaar hebben we, hand in hand met Starmix en onze landelijke dealers, de Nederlandse 
markt veroverd en onze positie uitgebreid.                                                                                                              
Hierdoor is het niet zo dat wij nu achterover leunen. Integendeel. Ook wij als organisatie, doen er alles aan om 
scherp te blijven en kunnen door een goede samenwerking met onze dealers u het beste product voor een        
specifieke toepassing leveren. 

Principes die ons bedrijf hierbij ook in moderne tijden kenmerkt:

Betrouwbaarheid als onderneming en als zakenpartner voor onze dealers. 
Kennis van de producten en wet- en regelgeving. 
Kwaliteit in zowel producten als organisatie, maar zeker ook op het gebied van innovatie. 
Service, onze eigen service-afdeling is in staat om stofzuigers in een korte tijd te analyseren en te repareren.
Ook hier speelt kennis en ervaring een belangrijke rol. 

Deze normen en waarden mag u altijd van ons blijven verwachten en onze slogan zegt genoeg over de ambitie die we hebben: 
If better is possible, good is not enough 

Uiteraard feliciteren wij Electrostar GmbH (Starmix) met haar 100 jarig jubileum en kijken wij uit naar een verdere samenwerking.

Tot slot ben ik trots dat ik leiding mag geven aan onze gemotiveerde medewerkers om samen met onze Nederlandse dealers het Starmix rood overal 
nog meer te laten schitteren. 

We are Starmix!

Jeroen Derkse 
Managing Director 
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DE STERREN DE STERREN 
JUBILERENJUBILEREN

100 jaar Electrostar - en dat vieren we!
Met een exclusief jubileumdesign en topfuncties zullen  

gelimiteerde jubileummodellen indruk op u maken. 
Met iPulse, ISC en uClean - voor ieder wat wils.

EXCLUSIEF VOOR STARMIX PREMIUM PARTNERS

JUBILEUMMODELLEN8
9
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De hoogtepunten in een oogopslag
Uw voordelen van onze jubileumapparaten

Verlengde garantie
Met onze garantie uitbreiding krijgt u 5 jaar 
garantie op onze jubileumstofzuigers. Gewoon 
online het apparaatnummer registreren - klaar!

Gratis UNIFIX adapterplaat
Voor de ISC en iPulse van de jubileum serie 
krijgt u een waardebon voor een gratis UNIFIX 
adapterplaat. De adapterplaat bevestigt L-
Boxx, Systainer en alle identieke boxen stevig 
aan het apparaat.

Gift box
Elk van onze jubileum apparaten wordt geleverd 
met een hoogwaardige, herbruikbare geschenk-
doos met magneetsluiting. In de doos met ons 
jubileumlogo vindt u alle documenten, zoals de 
gebruiksaanwijzingen en de garantieverlenging.

Nieuwe verbeterde filters
De hoofdfilters van onze jubileummodellen zijn 
ook gloednieuw. Een geoptimaliseerd ontwerp 
zorgt voor het gemakkelijker reinigen van de 
filtercassettes.

Stalen voorwielen
Een ander kenmerk dat onze jubileum 
iPulse en ISC onderscheidt van het standaard 
programma zijn de stalen wielen (iPulse met 
remmen).

Uniek jubileumdesign
Alle stofzuigers in de jubileum-editie zijn voorzien 
van ons 100e jubileumlogo. iPulse en ISC zijn 
ook verkrijgbaar in karmijnrood. Het handendro-
ger logo is gebaseerd op dat van de allereerste 
handdroger. 

NOVITEITEN
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Gratis UNIFIX 
Adapterplaat
Met de UNIFIX adapterplaat kunnen de L-BOXX en 
Systainers (en dus identieke varianten) veilig op de 
stofzuiger worden bevestigd.  
De kabelhaak en geïntegreerde  
slangomwikkeling zorgt  
bovendien voor gebruikers- 
gemak. Een voucher voor  
de gratis adapterplaat is  
bij de leveringsomvang 

inbegrepen en kan later  
kosteloos worden  
aangevraagd.

iPulse M-1635 Safe Plus Series 100

100 jaar stofzuigersterren
De Allstars zijn nu verkrijgbaar in een exclusieve jubileumeditie.

Om onze verjaardag te vieren, zijn drie van de bestsellers uit ons 
stofzuigerprogramma nu verkrijgbaar in een eenmalige speciale editie. 
Met 5 jaar garantie op alle drie de modellen, zult u gegarandeerd  
nog langer plezier van uw stofzuiger hebben, want onze „Made in  
Germany“ stofzuigers zijn 100 jaar een begrip in kwaliteit en  
duurzaamheid.

+

Verlenging van de garantie
Zorgeloos de toekomst in - u kri-
jgt 5 jaar garantie op alle „Serie 
100“ stofzuigers. Gewoon online 
het apparaatnummer registeren 
- klaar!

Verbeterde filters
Alleen er goed uitzien is voor ons niet genoeg -  
Nieuwe geavanceerde filtercassettes (voor iPulse- en 
ISC) hoeven minder vaak gereinigd te worden (ca. 
33%) en bieden langer volledige zuigkracht. 

Het grote HEPA filter (van uClean) beschermt onze 
gezondheid nog beter tegen gevaarlijke stofdeeltjes.

13,111 
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Art.nr. 103235 103204 103211

Uitrusting

Filterzak
3 stuks speciale PE opvangzak, vervangend artikelnr.: 
425764 (set is 5 stuks)

1 stuk FBV 25-35, vervangend art.nr.: 411231 (set is 
5 stuks)

1 stuk FBV 20, vervangend art.nr.: 434827 (set is 
 5 stuks)

Hoofdfilter
FKP 4800 M Advanced Polyester, art.nr.: 459257, 
Filtratiegraad: 99,9%

FKP 4800 M Advanced Polyester, art.nr.: 459257, 
Filtratiegraad: 99,9%

FPP 3600 HEPA14, art.nr.: 459264, Filtratiegraad: 
99,995%

Filterreiniging  – iPulse, permanent clean  – gedurende de arbeidspauze nee

Stopcontact nee

Toerental regeling  – 2-traps  – traploos  – 2-traps met eco-modus

Slang omwikkeling  –  (2-klittenbanden)  – (1-klittenband)

Parkeer positie

Softstart/ naloop elektronica          / nee

Waterniveau detectie

Antistatisch voorbereid nee

Toebehoren depot

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max.)  Watt 1600 1600 1400

Volumestroom (max.)  l/s 75 75 69

Onderdruk (max.)  mbar 280 280 259

Ketelinhoud (max.)                    
bruto - stof - water  l 35/25/22 25/20/15 32/28/21

Geluidsniveua db(A) 69 69 68,5

Afmetingen LxBxH in cm 53 × 40 × 56 cm 25/20/15 43 × 39 × 64 cm

Gewicht kg 15,6 12,2 8,3

Kabellengte m 8 (neopreen, H07RN-F), rood 8 (neopreen, H05RR-F), rood 12 (PVC), rood

Actieradius m 13,0 13,0 – 14,0 15,2 – 16,2

• Nieuwe verbeterde filtercassettes
• 5 jaar garantieverlenging na  

registratie
• Stalen zwenkwielen met rem
• Gratis UNIFIX na registratie
• Exclusieve giftbox

• Nieuwe verbeterde filtercassettes
• 5 jaar garantieverlenging na  

registratie
• Stalen zwenkwielen
• Gratis UNIFIX na registratie
• Exclusieve giftbox

• Nieuw HEPA filter
• Nieuw waterfilter
• 5 jaar garantieverlening na  

registratie
• Exclusieve accessoires (zie 

leveringsomvang)
• Exclusieve giftbox
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JUBILEUMMODELLEN

13,111 

ISC L-1625 Top Series 100 uClean LD-1420 HEPA Series 100

iPulse - Safe Plus Series 100
Leveringsomvang: 

1 x Voucher voor UNIFIX adapterplaat
1 x Gift box
1 x Railingset
2 x Klittenbanden
1 x Rijbeugel
1 x Zuigslang antistatisch met luchtregelaar, ø 35 mm × 5 m, art. nr. 447162
2 x Zuigbuis RVS ø 35 – 50 cm, art. nr. 424842
1 x Handgreep RVS, art. nr. 421445
1 x Vloerzuigmond 30, art. nr. 440941
1 x Gummi verloop, traps, art. nr. 425719
1 x Voegenzuigmond (22cm), art. nr. 417011

ISC - Top Series 100
Leveringsomvang: 

1 x Voucher voor UNIFIX adapterplaat
1 x Gift box
1 x Klittenband
1 x Zuigslang met luchtregelaar, ø 35 mm × 5 m, art.nr. 447193
1 x Handgreep RVS met luchtregelaar, art. nr. 421445
2 x Zuigbuis RVS (50 cm ieder), art.nr. 424842
1 x Multihuis met haarinzet 37, art. nr. 414706
1 x Gummi verloop, traps, art. nr. 425719
1 x Voegenzuigmond (22cm), art. nr. 417011
1 x Vloerzuigmond 37cm met borstelinzet art. nr. 414706

uClean - HEPA Series 100
Leveringsomvang: 

1 x Gift box
1 x FSS 1300 Schuimstoffilter, art.nr. 453415
1 x Zuigslang met handgreep voorzien van luchtregelaar, ø 32 mm × 

3,2 m, art.nr. 453217
1 x Telescoop zuigbuis RVS (57 tot 95 cm), art.nr. 425573
1 x Multihuis met waterinzet 37, art. nr. 414713
1 x Universele zuigmond 29, art.nr. 414454
1 x Meubel zuigmond, art.nr. 418452
1 x Voegen zuigmond (22cm), art. nr. 417011

+

* in vergelijking met de verkoopprijs excl. btw van het vergelijkbare 
model uit het standaard programma.

Exclusieve accessoires
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Art.nr. 103235 103204 103211

Uitrusting

Filterzak
3 stuks speciale PE opvangzak, vervangend artikelnr.: 
425764 (set is 5 stuks)

1 stuk FBV 25-35, vervangend art.nr.: 411231 (set is 
5 stuks)

1 stuk FBV 20, vervangend art.nr.: 434827 (set is 
 5 stuks)

Hoofdfilter
FKP 4800 M Advanced Polyester, art.nr.: 459257, 
Filtratiegraad: 99,9%

FKP 4800 M Advanced Polyester, art.nr.: 459257, 
Filtratiegraad: 99,9%

FPP 3600 HEPA14, art.nr.: 459264, Filtratiegraad: 
99,995%

Filterreiniging  – iPulse, permanent clean  – gedurende de arbeidspauze nee

Stopcontact nee

Toerental regeling  – 2-traps  – traploos  – 2-traps met eco-modus

Slang omwikkeling  –  (2-klittenbanden)  – (1-klittenband)

Parkeer positie

Softstart/ naloop elektronica          / nee

Waterniveau detectie

Antistatisch voorbereid nee

Toebehoren depot

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max.)  Watt 1600 1600 1400

Volumestroom (max.)  l/s 75 75 69

Onderdruk (max.)  mbar 280 280 259

Ketelinhoud (max.)                    
bruto - stof - water  l 35/25/22 25/20/15 32/28/21

Geluidsniveua db(A) 69 69 68,5

Afmetingen LxBxH in cm 53 × 40 × 56 cm 25/20/15 43 × 39 × 64 cm

Gewicht kg 15,6 12,2 8,3

Kabellengte m 8 (neopreen, H07RN-F), rood 8 (neopreen, H05RR-F), rood 12 (PVC), rood

Actieradius m 13,0 13,0 – 14,0 15,2 – 16,2

• Nieuwe verbeterde filtercassettes
• 5 jaar garantieverlenging na  

registratie
• Stalen zwenkwielen met rem
• Gratis UNIFIX na registratie
• Exclusieve giftbox

• Nieuwe verbeterde filtercassettes
• 5 jaar garantieverlenging na  

registratie
• Stalen zwenkwielen
• Gratis UNIFIX na registratie
• Exclusieve giftbox

• Nieuw HEPA filter
• Nieuw waterfilter
• 5 jaar garantieverlening na  

registratie
• Exclusieve accessoires (zie 

leveringsomvang)
• Exclusieve giftbox



ISC
ISC L-1425 Basic ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0 69 8600 36

ISC L-1425 EW ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0-14,0 69 8600 36

ISC L-1425 Top ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0-14,0 69 8600 36

ISC L-1625 EW ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0-14,0 69 8600 36

ISC L-1625 Top ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0-14,0 69 8600 36

ISC L-1625 Premium ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 12,2 13,0-14,0 69 8600 37

ISC L-1650 Top ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 50 18,3 13,0 69 8600 37

ISC M-1625 Safe ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0 69 8600 37

ISC BATRIX L 36-18W ACCU ● ● ● ● ● ● ● M j 240 67 25 12,5 13,0-14,0 69 8600 19

ISC BATRIX M 36-18W ACCU ● ● ● ● ● ● ● ● M j 240 67 25 12,5 13,0-14,0 69 8600 19

St
of

kl
as

se
 L

  

(k
al

k,
 g

lim
m

er
, t

an
ta

al
, k

ao
lie

n,
 

m
ol

yb
de

en
 e

tc
.)

St
of

kl
as

se
 M

  

(H
ou

t, 
ko

pe
r, 

pl
at

in
a 

ni
kk

el
, 

m
an

ga
an

, b
or

ax
, h

af
ni

um
, e

tc
.)

 S
to

fk
la

ss
e 

H 
 

lo
od

, k
ie

m
en

, s
ch

im
m

el
s, 

gl
as

ve
ze

l, 

ko
ba

lt,
 fo

rm
al

de
hy

de
, c

ad
m

iu
m

, e
tc

)

St
of

kl
as

se
 H

-a
sb

es
t  

(T
RG

S 
51

9)
Ze

er
 g

ro
te

 st
of

em
iss

ie
, 

pr
ob

le
em

st
of

 zo
al

s g
ip

s, 
fe

rm
ac

el
l

Ho
ge

 
st

of
em

iss
ie

Ge
m

id
de

ld
e 

st
of

em
iss

ie
Ge

rin
ge

  
st

of
em

iss
ie

iP
ul

se
w

er
ke

n 
zo

nd
er

 o
nd

er
br

ek
in

g

Im
pu

ls-
fil

te
rr

ei
ni

gi
ng

 in
 d

e 
   

   
   

  

ar
be

id
sp

au
ze

s (
au

to
m

at
isc

h)

Im
pu

ls-
fil

te
rr

ei
ni

gi
ng

 in
 d

e 
   

   
   

  

ar
be

id
sp

au
ze

s (
ha

nd
m

at
ig

)

In
st

el
ba

ar
 to

er
en

ta
l

Vo
lu

m
es

tr
oo

m
w

ee
rg

av
e

An
tis

ta
tis

ch
 v

oo
rb

er
ei

d 

An
tis

ta
tis

ch
e 

sla
ng

 in
clu

sie
f

Fi
lte

rm
at

er
ia

al
 L

 / 
M

 / 
H 

/ H
-a

sb
es

t

Re
m

 (j
 / 

n)

M
ax

.  
op

ge
no

m
en

 v
er

m
og

en
 / 

w
at

t

On
de

rd
ru

k 
 

(m
ba

r, 
ge

m
et

en
 b

ij 
de

 m
ot

or
ko

p)

Vo
lu

m
es

tr
oo

m
   

(l/
s, 

ge
m

et
en

 b
ij 

de
 m

ot
or

ko
p)

M
ax

. k
et

el
in

ho
ud

/ l
ite

r 
Ge

w
ich

t /
 k

g
Ac

tie
ra

di
us

  

(in
clu

sie
f s

no
er

 e
n 

sla
ng

)

Ge
lu

id
sd

ru
kn

iv
ea

u 
dB

(A
)

Fi
lte

ro
pp

er
vl

ak
 cm

 2 
De

ta
il 

pa
gi

na

Series / producten

De keuze is aan u
 Gebruik      

Zuigen bij elektrisch     gereedschap
en reiniging van de       werkplek

BOUW – KIES DE OPTIMALE STOFZUIGER

iPulse
iPulse L-1635 Basic ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 15,6 11,0-12,0 69 8600 28

iPulse L-1635 EW ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 16,8 13,0-14,0 69 8600 28

iPulse L-1635 Top ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 16,8 13,0-14,0 69 8600 28

iPulse L-1635 Premium ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 16,8 13,0-14,0 69 8600 28

iPulse M-1635 Safe ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 15,6 13,0 69 8600 30

iPulse M-1635 Safe Plus ● ● ● ● ● ● ● ● ● H j 1600 280 75 35 16,8 13,0 69 8600 30

iPulse H-1635 Safe Plus ● ● ● ● ● ● ● ● ● H j 1600 280 75 35 16,8 13,0 69 8600 30

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus ● ● ● ● ● ● ● ● ● H asbest j 1200 265 70 35 16,8 13,0 69 8600 31

uClean
uClean ADL-1232 EHB Basic ● ● ● ● M n 1400 259 69 20 8,5 11,2-12,2 72 3600 44

uClean ADL-1420 EHP ● ● ● ● M j 1400 259 69 32 8,6 11,2-12,2 72 3600 44

uClean ADL-1432 EHP ● ● ● ● M J 1400 259 69 32 9,6 11,2-12,2 72 3600 44

uClean ADL-1445 EHP ● ● ● M j 1400 259 69 45 12,8 11,2-12,2 72 3600 44

uClean ARDL-1420 EHP ● ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 20 9,3 11,2-12,2 72 3600 42

uClean ARDL-1432 EHP ● ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 32 9,6 11,2-12,2 72 3600 42

uClean ARDL-1435 EHP ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 35 11,1 11,2-12,2 72 7200 43

uClean ARDL-1445 EHP ● ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 45 13,3 11,2-12,2 72 7200 43

uClean ARDL-1455 EHP KFG ● ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 35 20,3 11,2-12,2 72 7200 43

eCRAFT
eCRAFT APL-1430 EWR ● ● M n 1200 210 71 30 7,5 8,5-9,5 72 3400 47

QUADRIX
QUADRIX L 18V ● ● L n 120 35 7,5 6,2 3800 49

Stofklassen

12
13
12
13
12
13



ISC
ISC L-1425 Basic ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0 69 8600 36

ISC L-1425 EW ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0-14,0 69 8600 36

ISC L-1425 Top ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0-14,0 69 8600 36

ISC L-1625 EW ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0-14,0 69 8600 36

ISC L-1625 Top ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0-14,0 69 8600 36

ISC L-1625 Premium ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 12,2 13,0-14,0 69 8600 37

ISC L-1650 Top ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 50 18,3 13,0 69 8600 37

ISC M-1625 Safe ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 25 12,2 13,0 69 8600 37

ISC BATRIX L 36-18W ACCU ● ● ● ● ● ● ● M j 240 67 25 12,5 13,0-14,0 69 8600 19

ISC BATRIX M 36-18W ACCU ● ● ● ● ● ● ● ● M j 240 67 25 12,5 13,0-14,0 69 8600 19
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 Gebruik      
Zuigen bij elektrisch     gereedschap

en reiniging van de       werkplek
Eigenschappen en technische gegevens 

BESLISSINGSHULP
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iPulse
iPulse L-1635 Basic ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 15,6 11,0-12,0 69 8600 28

iPulse L-1635 EW ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 16,8 13,0-14,0 69 8600 28

iPulse L-1635 Top ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 16,8 13,0-14,0 69 8600 28

iPulse L-1635 Premium ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 16,8 13,0-14,0 69 8600 28

iPulse M-1635 Safe ● ● ● ● ● ● ● ● M j 1600 280 75 35 15,6 13,0 69 8600 30

iPulse M-1635 Safe Plus ● ● ● ● ● ● ● ● ● H j 1600 280 75 35 16,8 13,0 69 8600 30

iPulse H-1635 Safe Plus ● ● ● ● ● ● ● ● ● H j 1600 280 75 35 16,8 13,0 69 8600 30

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus ● ● ● ● ● ● ● ● ● H asbest j 1200 265 70 35 16,8 13,0 69 8600 31

uClean
uClean ADL-1232 EHB Basic ● ● ● ● M n 1400 259 69 20 8,5 11,2-12,2 72 3600 44

uClean ADL-1420 EHP ● ● ● ● M j 1400 259 69 32 8,6 11,2-12,2 72 3600 44

uClean ADL-1432 EHP ● ● ● ● M J 1400 259 69 32 9,6 11,2-12,2 72 3600 44

uClean ADL-1445 EHP ● ● ● M j 1400 259 69 45 12,8 11,2-12,2 72 3600 44

uClean ARDL-1420 EHP ● ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 20 9,3 11,2-12,2 72 3600 42

uClean ARDL-1432 EHP ● ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 32 9,6 11,2-12,2 72 3600 42

uClean ARDL-1435 EHP ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 35 11,1 11,2-12,2 72 7200 43

uClean ARDL-1445 EHP ● ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 45 13,3 11,2-12,2 72 7200 43

uClean ARDL-1455 EHP KFG ● ● ● ● ● ● M j 1400 259 69 35 20,3 11,2-12,2 72 7200 43

eCRAFT
eCRAFT APL-1430 EWR ● ● M n 1200 210 71 30 7,5 8,5-9,5 72 3400 47

QUADRIX
QUADRIX L 18V ● ● L n 120 35 7,5 6,2 3800 49



Attentie, fijnstof!

Liever stofvrij werken 
Het probleem: op de bouwplaats, in het bedrijf maar ook in de privésfeer zorgt boren, frezen, slijpen of zagen vaak voor 
zeer hoge stofemissies.                                                                                                                                                                            

   Het gevaar: zonder passende beschermingsmaatregelen worden de daarbij ontstane kleine stofdeeltjes ingeademd.       
In het ergste geval dringen ze door tot in de longblaasjes, waar ze grote schade kunnen aanrichten.                                                  
     De ideale oplossing: tijdige voorkoming van de stofontwikkeling door gebruik te maken van de krachtige stofzuigers                               
     voor elektrisch gereedschap van Starmix.                                                                                                                                         
            Het voordeel: de stofdeeltjes worden direct bij het elektrische gereedschap weggezogen met een slimme impuls-                                                       

    filterreiniging. 

 Neem geen risico's! 

Overal waar gewerkt wordt, ontstaat stof. Het is daarom belangrijk
om te weten, welke gevaren er kunnen ontstaan. De stoffen worden van licht en gemiddeld
tot bijzonder gevaarlijk geclassificeerd. Ze leiden bij zware belastingen vaak
tot ziekte, in extreme gevallen zelfs tot longkanker..

 Niet vergeten: hoe fijner, hoe schadelijker.

In het algemeen geldt de regel: hoe fijner het stof, hoe groter het gevaar voor de
gezondheid.
Daarbij dreigen bij verschillend grote stofdeeltjes verschillende gevaren:
< 10 μm vermindering van de longfunctie
< 2 μm aantasting van huid en ogen
< 1 μm ontwikkeling van tumoren
< 0,1 μm hart- en longziekten

 Stofvrij in plaats van bouwstop!

De nieuwe TRGS 504 (Duitse Technische Regel voor Gevaarlijke Stoffen) bepaalt dat in
Duitsland in de industrie en bij bouwwerkzaamheden in het algemeen alleen nog       
stofafscheiders / stofzuigers van de stofklassen M en H toegestaan zijn. 
Sinds oktober 2016 worden er op bouwplaatsen controles uitgevoerd.
De controleurs zijn bevoegd bij het aantreffen van een niet-toegestane stofzuiger de
activiteiten stil te leggen.

Haar

60µm

30µm

5µm

1µm

Vingerafdruk

Stofdeeltje

Rookdeeltje

 Fijnstof is bijzonder gevaarlijk! 
Denk om je gezondheid. 

14
15

BOUW14
15

BOUW



NO MORE

DUST, NOW !

 Voor iedere job de beste stofzuiger

Starmix biedt voor iedere stofbeschermingsklasse de juiste stofzuiger:
• Directe stofafzuiging bij elektrisch gereedschap
• Slimme elektronica en innovatieve filterconcepten
• Gepatenteerde permanente impuls-filterreiniging “iPulse” voor de hoogste eisen
• Zowel te gebruiken met vlies- als PE-zakken.

 
 Alle stofklassen in één oogopslag.

Stofklasse L (licht) – LET OP: wettelijke voorschriften in acht nemen!
Deze stoffen hebben grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van > 1mg/m3. Bij
stofzuigers voor stofklasse L wordt het filtermateriaal getest. De maximale doorlaatgraad
bedraagt minder dan 1%. Er zijn geen speciale verwijderingsvoorschriften.

Stofklasse M (middel)
Hierbij zijn er stoffen met een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling van > 0,1
mg/m3 aanwezig. Deze stofzuigers worden als geheel apparaat getest. De maximale door-
laatgraad bedraagt minder dan 0,1%. De verwijdering moet stofarm plaatsvinden.

Stofklasse H (hoog)
Tot deze klasse behoren stoffen met een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
van < 0,1 mg/m3, kankerverwekkende stoffen en stoffen die ziekteveroorzakers bevatten.
Ook deze stofzuigers worden als geheel apparaat getest. De maximale doorlaatgraad
bedraagt minder dan 0,005%. De verwijdering dient stofvrij te worden uitgevoerd.

Stofklasse asbest
Deze klasse komt overeen met stofklasse H. Het verschil: een extra test voor  
stofverwijderende machines en apparaten, die bedoeld zijn voor de opname en   
afscheiding van asbest (conform TRGS 519).

 Werken met Starmix: veel keuze, veel voordelen.

Naast het voorkomen van gevaarlijke fijnstoffen hebben Starmix stofzuigers nog vele
andere voordelen. Om er enkele te noemen:
• Onderscheiden met de beste certificaten (A TNO).
• Eenvoudige en zelfverklarende bediening.
• Beschermt de elektrische gereedschappen tegen extreme vervuiling.
• Eenvoudigere werkvoorbereiding, omdat er amper afscherming of behuizing nodig is. 

Stofklassen conform IEC/EN 60335-2-69,
Bijlage AA (uittreksel)

Stof- 
klasse

Grenswaar-
den*

Doorlaatgraad 
(max.)

Verwijde-
dering

 > 1 mg/m³ < 1 % 
(alleen Filterma-
teriaal)

–

> 0,1 mg/m³ < 0,1 % 
(gehele system)

stofarm

 alle < 0,005 % 
(gehele system)

stofvrij

Asbeststof < 0,005 % 
(gehele system)

stofvrij

*Grenswaarde = grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
BO

U
W

Extra-
vereiste
Asbest

STOFVRIJ  WERKENSTOFVRIJ  WERKEN



De CAS is een fabrikant-onafhankelijk oplaadbaar batterijsysteem van 
toonaangevende merken van elektrisch gereedschap. Het combineert 
de geest van innovatie, hoge prestaties van de producten en het ge-
meenschappelijke doel om professionals onafhankelijk te maken  
uit het stopcontact. Samen met negen andere fabrikanten, behoren 
Starmix en Haaga tot de stichtende leden.  
De kring van de CAS groeit voortdurend, inmiddels hebben we 200    
machines en 20 merken bereikt met slechts één batterij.

Met de CAS-accu's kunnen machines, accupacks en opladers van verschillende fabrikanten probleemloos met                      
elkaar gecombineerd worden.

100 % compatibiliteit voor meer dan 200 machines in de 18 Volt klasse!

CAS maakt gebruik van 's werelds krachtigste accusysteem van de branche – van Metabo. Met meer dan 30 jaar accu-
ervaring is Metabo toonaangevend in de accu technologie en bij het thema “Snoerloze bouwterreinen”.                      
De focus ligt op 18V, het belangrijkste toepassingsgebied voor de professionele gebruiker.

CAS staat voor een geperfectioneerd accu-systeem, waarop nu ook bij de meest uiteenlopende standaard en speciale 
toepassingen vertrouwd kan worden. Doordat u de aanwezige accu's voor meerdere toepassingen kunt gebruiken, 
worden duidelijk kosten bespaard. CAS biedt daarnaast vanwege het gegarandeerd op de toekomst voorbereide        
accusysteem een bijzondere betrouwbaarheid en een hoge mate van investeringszekerheid.

100 % toonaangevende accu-technologie!

100 % gebruikersvoordelen!

Cordless Alliance System:Cordless Alliance System:

Eén Accu voor alles.Eén Accu voor alles.

16
17
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De stof- en waterzuiger zonder snoer

ISC 
Volledige mobiliteit en volledige prestaties - Niet mogelijk? Tot nu! Ervaar de nieuwe ISC BATRIX !!    
Maakt nat en droog stofzuigen kinderspel, zelfs op plaatsen zonder elektriciteit.      
Dankzij de geïntegreerde accu's, Cordless Control en de borstelloze motor is de      
Batrix optimaal uitgerust voor gebruik. BO
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De snoerloze stof- en waterzuiger 

ISC  
Wereldpremière in het kwadraat in 2021: Voor het eerst kan een stof-/waterzuiger met oplaadbare accu de 
prestaties van een stofzuiger op netstroom aan. Het tweede hoogtepunt: Cordless Control - de innovatieve 
draadloze verbinding tussen de stofzuiger en elektrisch gereedschap! Natuurlijk maakt ook de ISC BATRIX 
gebruik van de flexibele CAS batterijtechnologie.

ISC BATRIX -  ACCU-STOFZUIGER

CoCo wordt bevestigd aan de zuigslang of het elektrisch 
gereedschap, herkent de bedrijfsstatus van de accupower-
tool (aan/uit) en schakelt de stofzuiger via radioverbinding 
automatisch in of uit.

Accupack van het Cordless Alliance System (CAS).          
Niet-fabrikantgebonden gebruik van het accupack binnen 
het CAS.

2 in- en uitklapbare slanghaken voor eenvoudige              
en veilige opslag van de zuigslang. 

2 × Li-HD accupacks 18 V 8.0 Ah + snellader                    
Looptijd van de accu's: Boost (15 min.)                               
Eco-modus (45 min.), Low (120 min.)

Nieuw ontwikkelde borstelloze motor (BL-borstelloos) zorgt voor een 
compacter en gewicht verminderde constructie, tegelijkertijd betere 
efficiëntie en meer vermogen. Met de BL-motor en                           
intelligente motorregeling.

Cordless Control is ook verkrijgbaar als radiobestuurd 

stopcontact.    

-set voor het eenvoudig upgraden van elke netstofzuiger  

>> Meer op pagina 88 



Volle kracht vooruit

De eerste accu stofzuiger ter 
wereld met een zuigkracht van 
een gesnoerde 230V stofzui-
ger.
De 3-traps vermogensregeling 
(Low - Eco - Boost) maakt een 
langere looptijd van de accu's 
mogelijk.

Slimme opslagmogelijkheid op de stofzuiger voor:

Accessoires (depot achterzijde)

- Zuigslang (2 haken die aan de zijkant kunnen worden inge-
klapt)

- Systainer (Niet vergrendelbaar.
Alleen te bevestigen met "Unifix" art. nr. 449432)

Batterij-management
met temperatuur-
controle en
oplaadfunctie

M-Zuiger met
Voorkeuzeschakelaar

Slang Ø
15, 21, 27, 32, 35 mm

Filterreiniging:
AUTOmatisch

MANueel

OFF (Trilapparaat uit)

Hoofdschakelaar:
ON met 3-traps

toerental regelaar
AUTO (inschakeling)

- ON/OFF draadloze
bediening

- 3-traps
toerental regelaar

OFF

Accucompartiment
voor 2 x 18V of 1 x 36V
Accupack

Innovatieve trilling sensor
op de zuigslang, voor het
koppelen van het accu- en
elektrisch gereedschap met
de accustofzuiger

2

2

3
3

1

1

4

5

5

6
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Artikel-Nr. 100999   100777                                                   

Leveringsomvang:

Accessoires:                               

Toebehoren Slang EL 35-400 (antistatisch), draaibare slangaansluiting,
1 x rvs handgreep, 2 x rvs zuigbuis, 1 x vloerzuigmond
30cm,
1 x Cordless Control (CoCo)

Optioneel:
Accu 18V Li-HD 10.0 Ah, art.nr. 457031 - (2 accu’s nodig)
Duo-snellader ASC 145 art.nr. 458991

Slang EL 35-400 (antistatisch), draaibare slangaansluiting,
1 x rvs handgreep, 2 x rvs zuigbuis, 1 x vloerzuigmond 
30cm,
1 x Cordless Control (CoCo)

Optioneel:
Accu 18V Li-HD 10.0 Ah, art.nr. 457031 - (2 accu’s nodig)
Duo-snellader ASC 145 art.nr. 458991

Filterzak 1 x FBV 25/35
Bestel art.nr. 411231 (verpakking van 5 stuks)

3 x FBPE 25/35
Bestel art.nr. 425764 (verpakking van 5 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art. nr. 416069

FKP 4300 (Polyester)           
Filtratiegraad: 99,9 %
Art. nr. 416069             

Impuls filterreiniging ja, in de arbeidspauze ja, in de arbeidspauze

Opname Starbox (niet bevestigbaar) ja (opt. met „Unifix“ bevestigbaar, art.nr. 449432) ja (opt. met „Unifix“ bevestigbaar, art.nr. 449432)

Multifunctioneel element ja, 4× nee

Instelbaar toerental ja, traploos ja, traploos

Filter-controle aanduiding ja ja

Draaggreep met kabelhaak / slangfixering ja ja

Draaischakelaar slangdiameter instelling  
Slang ø

nee ja
15, 21, 27, 32, 35

Elektrische volumestroombewaking met
optische- en akoestische waarschuwing

nee ja

Voorkeuzeschakelaar volumestroom /
slang ø

nee nee

Elektrische volumestroombewaking met
optische- en akoestische waarschuwing

nee nee

Draaischijf voor flexibele inzet van
PE-zak

ja ja

Afsluitdop voor veilig vervoer ja ja

Softstart / naloop ja ja

Waterpeildetectie ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja

Accessoirehouder ja ja

Technische gegevens

Spanning                                                 Volt 36V (1 x 36V / 2 x 18V) 36V (1 x 36V / 2 x 18V)

Inschakeltijd met 2 x 18V 10.0 Ah (circa)
(Aanbevolen worden 10.0 Ah Accu’s.*
Bij CAS-Accu’s met minder Ah:
gereduceerde inschakeltijd!!)

Boost: 21 min
Eco: 34 min
Low: 100 min

Boost: 21 min
Eco: 34 min
Low: 100 min

Laadtijd Accu’s 18V 10.0 Ah i.c.m. duolader 75 min 75 min

Luchtstroom (max.) bij de motor /
slanguiteinde gemeten in                         l/s 67 / 38 67 / 38

Onderdruk (max.) bij de motor /
slanguiteinde gemeten in                     mbar 240 / 213 240 / 213

Ketelvolume (max.) bruto-stof-water          l 25 / 20 / 15 25 / 20 / 15

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau                               dB(A) 69 69

Afmetingen                                     L × B × H 45 × 40 × 57,5 cm 45 × 40 × 57,5 cm

Filteroppervlak                                       cm2        8600 8600

Gewicht                                                    kg                                               12,5 12,5

Schone filters

De elektromagnetische puls-
filterreiniging reinigt de filters 
tijdens de werkpauze, zodat de 
stofzuiger met een onverminderd 
hoge afzuigcapaciteit kan
 worden gebruikt.

Borstelloze
Motor

Uiterst duurzaam

Een nieuw ontwikkelde kool-borstel-
loze motor en intelligente motorbe-
sturing zorgen voor
- langere levensduur
- hoger rendement
- meer vermogen per acculading

Batterij-management
met temperatuur-
controle en
oplaadfunctie

M-Zuiger met
Voorkeuzeschakelaar

Slang Ø
15, 21, 27, 32, 35 mm

Filterreiniging:
AUTOmatisch

MANueel

OFF (Trilapparaat uit)

Hoofdschakelaar:
ON met 3-traps

toerental regelaar
AUTO (inschakeling)

- ON/OFF draadloze
bediening

- 3-traps
toerental regelaar

OFF

Accucompartiment
voor 2 x 18V of 1 x 36V
Accupack

Innovatieve trilling sensor
op de zuigslang, voor het
koppelen van het accu- en
elektrisch gereedschap met
de accustofzuiger

2

2

3
3

1

1

4

5

5

6

6
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ISC Batrix L 36-18V ISC Batrix M 36-18V



ADAPTERPLAAT UNIFIX

Belangrijk gereedschap altijd bij de hand!

Adapterplaat             : Click your box 
Gebruikt u op de bouwplaats veel verschillende gereedschappen tijdens het werk?     
Als professional verspilt u niet graag uw tijd en u ergert zich als u uw gereedschap moet zoeken.    

U bent slim en bevestigt met de UNIFIX adapterplaat elke gangbare gereedschapskoffer eenvoudig op uw  
Starmix stofzuiger.             
     Vanaf deze dag is uw gereedschap altijd daar waar u het nodig hebt.

Kabelhaak

De geïntegreerde kabel-
haak zorgt voor een
veilig transport van het
rode netsnoer.

Slangopwikkeling

Eenvoudig en veilig     
bevestigd.
De slang wordt om de 
bovenkant van de
stofzuiger gewikkeld en
daarbij driemaal in de
slanghaken aan beide
zijden gedrukt.

One for all

Met de adapterplaat UNIFIX kunnen gereedschapskoffers
van verschillende fabrikanten op de
stofzuiger worden gemonteerd en vervoerd.
UNIFIX past universeel op alle Starmix-series:           
iPulse, ISP,ISC Compact en Batrix. 

Montage zonder gereedschap
Voor de montage van de adapterplaat UNIFIX
op de bovenkant van de stofzuiger is geen
gereedschap nodig.

 Alle gangbare boxen monteerbaar – Systainer & Sortimo Bosch/L-BOXX

Artikel-Nr. 449432

Technische Gegevens

Afmetingen       L × B × H                                       cm 45 × 39 × 7,5

Gewicht                                                            kg 1,2

 Vaarwel transportproblemen.
INVESTEER NU 

20
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ü Alle standaard gereedschapskoffers van de systemen

     "Systainer" (T-Loc / Classic / Midi) en "Sortimo/Bosch (L-BOXX)"

ü Compatibel met alle Starmix-stofzuigers uit de series:           

      iPulse, ISP, ISC en Batrix.

ü Montage zonder gereedschap

ü Slangopwikkeling

ü Geïntegreerde kabelhaak

ü Topkwaliteit "Made in Germany" 

BO
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Adapterplaat UNIFIX

Ook perfect uitgerust
voor stationair werk in
de werkplaats.               
Het benodigde gereed-
schap is met UNIFIX altijd
binnen handbereik.

Uitsparingen voor spankabels

Voor het bevestigen van koffers die 
niet compatibel zijn met het        
Systainer- of Sortimo-systeem of  
van andere objecten. 

UNIFIXUNIFIX



“iPulse” Reloaded: Voor je grootste uitdagingen
U hebt het elektrisch gereedschap in handen. Er wacht u een lange dag. Hard werken gedurende meerdere uren.                             
Geen onderbrekingen, het werk moet af. U weet, dat er stof op u wacht. Een heleboel stof. Gevaarlijk stof.                                   
Maar dat maakt u niet uit. Uw “iPulse” beschermt u. En de lucht is altijd schoon. Uw gereedschap gaat langer mee.                          
Uw klant is tevreden en u laat een schone, stofvrije bouwplaats achter.

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP IPULSE RELOADED22
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„iPulse“ serie

Voor de moeilijkste fijn- en probleemstoffen  
De innovatieve elektrische-gereedschapszuiger voor extreme toepassingen bij zeer hoge stofemissie.        
Bij het zuigen direct op het elektrische gereedschap bij boor-, frees-, slijp- of zaagwerkzaamheden.                                            
Beproefde filtertechniek voor materialen als beton, gips, steen en cement maar ook hout, metaal, verf en lak tot zelfs de       
omgang met voor de gezondheid gevaarlijke- en asbesthoudende fijnstoffen.                                                                               
De “iPulse”-technologie met slimme impuls-filterreiniging zorgt voor een permanent vrij filter zonder vermogensverlies en    
onderbreking van de zuigkracht.

Andere gebruikers zijn enthousiast:

Bert B. (timmerman) over de iPulse:
“De zuigkracht van de nieuwe iPulse is fantastisch!
Beter dan van alle apparaten van andere fabrikanten.
Een ander belangrijk punt is, dat wij al onze
gereedschapskoffers kunnen transporteren.                  
In de toekomst alleen nog Starmix voor ons!”

Klaas H. (montagebedrijf) over de iPulse:
“Verbijsterend, wat de iPulse voor vermogen heeft.
Andere nuttige details maken daarnaast het dagelijks
werk makkelijker. 
Ik vind de wielen en rijbeugel erg handig, daarmee is 
de stofzuiger heel eenvoudig de trap op te trekken.”

Attentie, fijnstof!
Denk om je gezondheid.         

 Pagina 14 / 15
iPulse REL   ADED
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„IPULSE“ SERIE„IPULSE“ SERIE
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„iPulse“ Serie

Hightech, Highpower, Highend
De gepatenteerde filterreinigingstechnologie verleent de iPulse zijn unieke vermogen. De naar behoefte gestuurde,       
permanente filterreiniging werkt zonder onderbreking van de luchtstroom en maakt ononderbroken zuigen mogelijk.     

Dat spaart tijd en kosten en verhoogt de productiviteit doordat onvrijwillige werkonderbrekingen wegvallen.

De slimme elektronica meet met behulp van sensoren voor en na het filter de onderdruk (DDM).
Zodra de fabrieksmatig ingestelde verschil-onderdrukwaarde wordt bereikt, schakelt
automatisch de impuls-filterreiniging in en worden de twee filtercassettes met elektromagnetische

stoten na elkaar elk binnen ca. 3,5 seconden gereinigd. 
Tegen de daarbij inwerkende krachten – meer dan 300-voudige versnelling van de zwaartekracht (300 g) –         
kan zelfs problematisch stof als gips niet op.

Vulpeil-/volumestroomvergelijking met gipskarton

Gaat verder, waar andere apparaten 

geen lucht mee hebben!

Vol.stroom 
l/min

Vol.stroom 
l/min

Vol.
stroom l/
min

Concurrent 1 
Stofzuiger A*

Concurrent 2 
Stofzuiger B*

Starmix 
ISP ARDL 1635*

Stofvormig      
materiaal tot

Stofvormig   
materiaal tot

Stofvormig   
materiaal tot

3500g 
Filter vol!

2500g 
Filter vol!

Filter leeg!

TESTOMSTANDIGHEDEN
:
Luchtdruk: 995 mbar
Temperatuur: 24° C
Rel. Luchtvochtigheid:  
57 % rel. vochtigheid
Stofvormig materiaal: 
Gipsstof uit vochtige ruimte 
gipskarton gecoat
Schuurmiddel: 
Fijn MSf 636-1

500g 1000g 1500g 2000g 2500g 3000g 3500g 4000g 5000g 6000g

2100 2000 1900 1800 1700 1800 1900 1800 1700 1600

500g 1000g 1500g 2000g 2500g 3000g 3500g

2100 2100 2100 2100 2100 1500 1100

2200 2000 1800 1600 1300

500g 1000g 1500g 2000g 2500g

 „iPulse“ – de eerste stofzuiger uit zijn klasse met drukverschilmeting

Toerentalregulering/
voorkeuzeschakelaar

De regulering van het
toerental (2 niveaus) bij
M-, H- en H-asbestzuigers
is geïntegreerd in de
voorkeuzeschakelaar voor
de gebruikte slangdiameter

Smartfix

Zonder gereedschap te bedienen
4-puntsopname voor het
aanbrengen van alle transport-
gereedschapskoffers van
het systeem "Systainer".                
2 relingen vergroten het plaat-
singsoppervlak van de stofzuiger-
bovenkant. Er kunnen
spanriemen of klittenbanden
worden aangebracht.

BOUW –STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP IPULSE RELOADED

Maak korte metten met stof:
filterreiniging zonder onderbreking
van de luchtstroom om continu door te werken!

24
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Vulpeil-/volumestroomvergelijking met gipskarton

iPulse REL   ADED

ü Adapterplaat Unifix voor de bevestiging van gereedschaps      

      koffersystemen "Systainer" en "Sortimo/Bosch (L-BOXX)"

ü"Smartfix" – de Systainerbevestiging

üKrachtige motor met sterke prestaties 

üGeïntegreerde toerentalregulering

     (ook bij M-/H- en H-asbestzuigers)

üRijbeugel FB 35

üTop kwaliteit "Made in Germany"

üVerbeterde hantering van de draaischuif

üNieuwe, elastische koppelingsstukken

üVernieuwde bevestiging van accessoires

BO
U
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Veilige stofverwijdering

Het gebruik van een PE-zak vraagt om 
andere luchtverhoudingen in de recipi-
ent dan een vliesfilterzak. De Starmix 
draaischuif maakt door het omzetten 
van de schuif het gebruik van beide 
zakken mogelijk (afhankelijk van de 
toepassing).
OPEN = PE-zak
CLOSE = vliesfilterzak

„IPULSE“ SERIE„IPULSE“ SERIE
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„iPulse“ Serie

Fascinerende techniek voor echte Stars
De stofzuigers van de nieuwe iPulse-generatie zijn voorzien van veel innovatieve, praktische oplossingen waar de klant 
veel aan heeft en waardoor het werken zowel prettiger als comfortabeler wordt.

Slangopwikkeling- en-
fixering

Veilig opbergen van de slang op 
de stofzuiger met behulp van 
klittenband.

Bevestiging van      
accessoires

Optioneel op het apparaat 
aangebracht en vergroot. 
Met 4 houders voor stevige 
bevestiging van accessoires. 
Parkeerpositie voor mond-
stuk en 2 andere posities op 
het bovenste deel.

 Technische highlights en toepassingen

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP IPULSE RELOADED

 Handige nieuwe snufjes
om nog effectiever te
werken!

Speciaal filterconcept
De iPulse heeft twee speciale polyester filtercassettes
voor een bijzonder hoge stofopname,
die beschermd zijn geïntegreerd in de motorkop.
De eenvoudige en schone toegang tot de
filtercassettes zorgt voor een ongecompliceerde
en snelle wisseling van de filters – geen contact
met vuil of stof!

Krachtige motor
Snellopende motor met 15-20% hogere
volumestroom en onderdruk dan de
voorgaande motoren.

Multifunctionele elementen (Basis-variaties) 
Dankzij vier zijdelings aan de kop aangebrachte
houders is het mogelijk om spanriemen vast
te maken, bijvoorbeeld voor het transport
van gereedschapskoffers op het apparaat.
Ook klittenbanden voor het veilig opbergen
van de slang kunnen aan de multifunctionele
elementen worden bevestigd.

Hoofdschakelaar
Naar behoefte gestuurde, automatische impuls-filterreini-
ging. Geen verlies van zuigkracht – altijd lege filters:       
0   = UIT                                                                            
IR  = AAN / filterreiniging alleen bij geplaatste filters     
AR = Inschakelsysteem met filterreiniging naar behoefte 
A   = Inschakelsysteem zonder schudden                                  

Behuizing                                                                
Robuuste, dubbelwandige- en voor bouwplaatsen         
geschikte behuizing. Slagvaste constructie. Eenvoudig, 
snel legen dankzij gladde binnenwanden. Zeer stevig    
staand met grote, versterkte loopwielen en zwenkwielen. 
Stevige en stabiele sluitingen.                                                    

Relingset Smartfix                                                   
Voor veilige bevestiging van alle koffers van het
"Systainer"-System. Berg accessoires op door
spanbanden aan te trekken. Handgreep voor het dragen
van het apparaat en voor slangfixatie. Op modellen van
de iPulse "Basic"-versie kan dit systeem achteraf worden
gemonteerd (zie Relingset Smartfix).

26
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„IPULSE“ SERIE

Rijbeugel

Met de rijbeugel kan de
stofzuiger eenvoudig worden 
verplaatst.                            
Zelf volle, zware behuizingen
kunnen eenvoudig worden    
bewogen.
Gepoedercoat: geen
elektrische lading.
(Standaard of als optie)

üVoor langdurige zware belasting op de bouwplaats

üToelatingen voor de stofklassen L / M / H / H-Asbest

üDDM: Permanente bewaking van de filterstatus

üReiniging met 300-voudige versnelling van de zwaartekracht

üSterke zuigprestaties zonder onderbreking

üExtra robuust

BO
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Afsluiter

Elastische TPE, goede hantering. 
Direct vastgezet aan de zuig-  aan-
sluitstukken.
Voor het stofvrije transport
van de stofzuiger.
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iPulse L-1635 Basic
Voor de moeilijkste fijn- en          
probleemstoffen

iPulse L-1635 Top
Voor de moeilijkste fijn- en           
probleemstoffen. Met rijbeugel.

„iPulse“ serie

Stofzuiger voor elektrisch gereedschap (nat / droog)
Voor het zuigen direct bij het elektrische gereedschap bij boor-, frees-, slijp- of zaagwerkzaamheden in de werkplaats of op 
de bouwplaats. De specialist voor langdurig inzet bij de moeilijkste fijn- en probleemstoffen.

iPulse REL   ADED

• • ••• ••• ••

extreme Stofemissie

∞

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP IPULSE RELOADED

iPulse L-1635 EW
Voor de moeilijkste fijn- en          
probleemstoffen. Met rijbeugel.

Artikel-Nr. 018539   019598                                                     018621 018980

Leveringsomvang:

Accessoires:                               

Accessoireset Ù BASIC, alleen onderdelen Ù EW, art.nr. 044705 Ù TOP, art.nr. 072401 Ù EWSR, Premium

Filterzak 1 stuk FBV 25-35
Na te bestellen: art. nr. 411231 (5 stuks) 

1 stuk FBV 25-35 
Na te bestellen: art. nr. 411231 (5 stuks)

1 stuk FBV 25-35 
Na te bestellen: art. nr. 411231 (5 stuks)

1 stuk FBPE 25-35
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art. nr. 416069

FKP 4300 (Polyester)           
Filtratiegraad: 99,9 %
Art. nr. 416069             

FKP 4300 (Polyester)           
Filtratiegraad: 99,9 %
Art. nr. 416069    

FKP 4300 (Polyester)           
Filtratiegraad: 99,9 %
Art. nr. 416069    

Impuls filterreiniging ja – iPulse ja – iPulse ja – iPulse ja – iPulse

Smartfix voor gereedschapskoffers nee, multifunctioneel element ja ja ja

Multifunctioneel element ja, 4× nee nee nee

Instelbaar toerental ja, traploos ja, traploos ja, traploos ja, traploos

Inschakelautomaat stopcontact ja ja ja ja

Filter-controle aanduiding ja ja ja ja

Rijbeugel nee, optioneel FB 35, art. nr. 445137 ja ja ja

Draaggreep met kabelhaak / slangfixering ja / ja (1 Klittenband) ja / ja (2 Klittenbanden) ja / ja (2 Klittenbanden) ja / ja (2 Klittenbanden)

Voorkeuzeschakelaar volumestroom /
slang ø

nee nee nee nee

Elektrische volumestroombewaking met
optische- en akoestische waarschuwing

nee nee nee nee

Draaischijf voor flexibele inzet van
PE-zak

ja ja ja ja

Afsluitdop voor veilig vervoer ja ja ja ja

Softstart / naloop ja ja ja ja

Waterpeildetectie ja ja ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja

Accessoirehouder nee, optioneel (art. nr. 445113) ja ja ja

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max)               Watt 1600 1600 1600 1600

Luchtstroom (max.) 
gemeten bij motor                                    l/s 75 75 75 75

Luchtstroom (max.) 
gemeten bij einde van de slang                l/s 45 45 45 45

Onderdruk (max.) 
gemeten bij de motorkop                    mbar 280 280 280 280

Onderdruk (max.) 
gemeten bij einde van de slang          mbar 245 245 245 245

Ketelvolume (max.) bruto-stof-water          l 35 / 25 / 22 35 / 25 / 22 245 245

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau                               dB(A) 69 69 69 69

Afmetingen           L × B × H (*incl. rijbeugel) 53 × 40 × 56 cm 66 × 40 × 92 cm 66 × 40 × 92 cm 66 × 40 × 92 cm

Gewicht                                                    kg 15,6 16,8 16,8 16,8

Snoerlengte                                               m 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood

Actieradius                                                m 13,0 - 14,0 13,0 - 14,0 13,0 - 14,0 13,0 - 14,0

          Ù NIEUW LEVERBAAR: iPulse L-1635 Premium Plus (art. 100166)  als art. 018980, maar met                                    stalen voorwielen, FKP 4800 filters, ronde borstel, GI aansluitstuk (voor op Makita) en een Starmix Bohrfixx
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Beschermingsklasse I

Relingset (Smartfix)
Art.nr. 445106

Adapterplaat
Art.nr. 449432
(zie pagina 20-21)

Accessoirehouder 
Art.nr. 445113

Rijbeugel FB 35
Art.nr. 445137

OPTIONELE ACCESSOIRES:

BO
U

WNano-Filter 
Art.nr. 425740  
(zie pagina 95)

voor de montage op ISP of iPulse stofzui-
gers t.b.v. de montage van systainers

Dankzij het gladde, nanogecoate oppervlak en de 
grotere ruimte tussen de vouwen wordt gedurende 
langere tijd een hogere volumestroom en daardoor 
een betere filterreiniging verkregen. 

Bijzonder geschikt voor vezelhoudend fijnstof.

 Leveringsomvang: 

Top: 
- Smartfix 
- 2 Klittenbanden 
- rijbeugel 
- accessoireset EWS:*

Basic: 
- 1 klittenband 
- accessoireset BASIC:*

iPulse L-1635 Premium Ù

Voor de moeilijkste fijn-/ en         
probleemstoffen. Met rijbeugel.

EW: 
- accessoireset EW:*

Premium: 
- 2 Klittenbanden 
- 1 Festool koppeling 
- accessoireset Premium:*

Artikel-Nr. 018539   019598                                                     018621 018980

Leveringsomvang:

Accessoires:                               

Accessoireset Ù BASIC, alleen onderdelen Ù EW, art.nr. 044705 Ù TOP, art.nr. 072401 Ù EWSR, Premium

Filterzak 1 stuk FBV 25-35
Na te bestellen: art. nr. 411231 (5 stuks) 

1 stuk FBV 25-35 
Na te bestellen: art. nr. 411231 (5 stuks)

1 stuk FBV 25-35 
Na te bestellen: art. nr. 411231 (5 stuks)

1 stuk FBPE 25-35
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art. nr. 416069

FKP 4300 (Polyester)           
Filtratiegraad: 99,9 %
Art. nr. 416069             

FKP 4300 (Polyester)           
Filtratiegraad: 99,9 %
Art. nr. 416069    

FKP 4300 (Polyester)           
Filtratiegraad: 99,9 %
Art. nr. 416069    

Impuls filterreiniging ja – iPulse ja – iPulse ja – iPulse ja – iPulse

Smartfix voor gereedschapskoffers nee, multifunctioneel element ja ja ja

Multifunctioneel element ja, 4× nee nee nee

Instelbaar toerental ja, traploos ja, traploos ja, traploos ja, traploos

Inschakelautomaat stopcontact ja ja ja ja

Filter-controle aanduiding ja ja ja ja

Rijbeugel nee, optioneel FB 35, art. nr. 445137 ja ja ja

Draaggreep met kabelhaak / slangfixering ja / ja (1 Klittenband) ja / ja (2 Klittenbanden) ja / ja (2 Klittenbanden) ja / ja (2 Klittenbanden)

Voorkeuzeschakelaar volumestroom /
slang ø

nee nee nee nee

Elektrische volumestroombewaking met
optische- en akoestische waarschuwing

nee nee nee nee

Draaischijf voor flexibele inzet van
PE-zak

ja ja ja ja

Afsluitdop voor veilig vervoer ja ja ja ja

Softstart / naloop ja ja ja ja

Waterpeildetectie ja ja ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja

Accessoirehouder nee, optioneel (art. nr. 445113) ja ja ja

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max)               Watt 1600 1600 1600 1600

Luchtstroom (max.) 
gemeten bij motor                                    l/s 75 75 75 75

Luchtstroom (max.) 
gemeten bij einde van de slang                l/s 45 45 45 45

Onderdruk (max.) 
gemeten bij de motorkop                    mbar 280 280 280 280

Onderdruk (max.) 
gemeten bij einde van de slang          mbar 245 245 245 245

Ketelvolume (max.) bruto-stof-water          l 35 / 25 / 22 35 / 25 / 22 245 245

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau                               dB(A) 69 69 69 69

Afmetingen           L × B × H (*incl. rijbeugel) 53 × 40 × 56 cm 66 × 40 × 92 cm 66 × 40 × 92 cm 66 × 40 × 92 cm

Gewicht                                                    kg 15,6 16,8 16,8 16,8

Snoerlengte                                               m 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood

Actieradius                                                m 13,0 - 14,0 13,0 - 14,0 13,0 - 14,0 13,0 - 14,0

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m 447193
1  Handgreep, kunststof met luchtschuif 424804
2  Zuigbuis, kunststof (elk 50 cm), 424859
1 Voegenmondstuk (22 cm lang) 417011
1 Gummi verloop traps 425719
1 Vloermondstuk 30 (BG Bau) 440941

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m 447193
1 Gummi verloop traps 425719

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m 447193
1  RVS handgreep met extra luchtschuif 421445
2  Zuigbuis, RVS (elk 50 cm) 424842
1 Voegenmondstuk (22 cm lang) 417011
1 Gummi verloop traps 425719
1 Vloerzuigmond 37 cm met haar inzet) 414706

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Veiligheidsslang m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m 447179
1  RVS handgreep met extra luchtschuif 421445
2  Zuigbuis, RVS (elk 50 cm) 424842
1 Voegenmondstuk (22 cm lang) 417011
1 Gummi verloop traps 425719
1 Vloerzuigmond 37 cm met haar inzet) 414706

          Ù NIEUW LEVERBAAR: iPulse L-1635 Premium Plus (art. 100166)  als art. 018980, maar met                                    stalen voorwielen, FKP 4800 filters, ronde borstel, GI aansluitstuk (voor op Makita) en een Starmix Bohrfixx

„IPULSE“ SERIE„IPULSE“ SERIE



„iPulse“ serie

Veiligheidsstofzuiger M, H en H-asbest
De specialist voor langdurig hard werk bij stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Artikel-Nr. 018935 018638 018614 018645

Leveringsomvang:

Accessoires: 

Accessoireset ÙSafe ÙSafe Plus ÙSafe Plus ÙSafe Plus

Filterzak 3 stuks speciale PE-zakken
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

3 stuks speciale PE-zakken
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

3 stuks speciale PE-zakken
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

3 stuks speciale PE-zakken (Asbest)
Na te bestellen: art.nr. 425757 (5 stuks) 

Uitrusting:

Hoofdfilter FKP 4300 (Polyester)
filtratiegraad: 99,9% 
nabestelling: art.nr. 416069

FKP 4300 (Polyester) 
filtratiegraad: 99,9 % 
nabestelling: art.nr. 416069

FKP 4300 HEPA (Polyester) 
filtratiegraad: 99,995 % 
nabestelling: art.nr. 419190

FKP 4300 HEPA (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,995 % 
nabestelling: art.nr. 419190

Impuls filterreiniging ja – iPulse ja – iPulse ja – iPulse ja – iPulse

Smartfix voor gereedschapskoffers nee, multifunctioneel element ja ja ja

Multifunctioneel element ja, 4× nee nee nee

Instelbaar toerental ja, 2 traps ja, 2 traps ja, 2 traps ja, 2 traps

Inschakelautomaat stopcontact ja ja ja ja 

Filter-controle aanduiding ja ja ja ja

Rijbeugel nee, optioneel FB 35, Artikelnr. 445137 ja ja ja

Draaggreep met kabelhaak / slangfixering ja / ja (1 klittenband) ja/ja (2 klittenbanden) ja / ja (2 klittenbanden) ja / ja (2 klittenbanden)

Voorkeuzeschakelaar volumestroom /
slang ø

ja / 21, 27, 35 ja / 21, 27, 35 ja / 21, 27, 35 ja / 21, 27, 35

Elektrische volumestroombewaking met 
optische- en akoestische waarschuwing

ja ja ja ja

Draaischijf voor flexibele inzet van
vliesfilterzak en PE-zak

ja ja ja ja

Afsluitdop voor veilig vervoer ja ja ja ja

Softstart / naloop ja ja ja ja

Waterniveaudetectie ja ja ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja ja ja

Accessoirehouder nee, optioneel ja ja ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1600 1600 1600 1200

Volumestroom (max.) 
gemeten bij de motorkop                  l/s 75 75 75

 
70

Volumestroom (max.) 
gemeten bij einde van de slang         l/s

45
45 45 40

Onderdruk (max.) 
gemeten bij de motorkop              mbar

280
280 280 265

Onderdruk (max.) 
gemeten bij einde van de slang    mbar

245
245 245 230

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water l 35 / 25 / 22 35 / 25 / 22 35 / 25 / 22 35 / 25 / 22

Ketelmateriaal kunststof kunststof kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau dB(A) 69 69 69 69

Afmetingen L × B × H (*inkl. FB) 53 × 40 × 56 cm 66 × 40 × 92* cm 66 × 40 × 92* cm 66 × 40 × 92* cm

Gewicht kg 15,6 16,8 16,8 16,8

Snoerlengte m 8 (Neopreen, H07RN-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood

Actieradius m 13,0 13,0 13,0 13,0

iPulse M-1635 Safe Plus
Filtratiegraad min. 99,9%              
volgens stofklasse “M”

iPulse M-1635 Safe
Filtratiegraad min. 99,9% vlg. 
stofklasse “M”

iPulse H-1635 Safe Plus
Filtratiegraad min. 99,995 %          
volgens stofklasse “H”

iPulse REL   ADED

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP IPULSE RELOADED

ATTENTIE FIJNSTOF •                 EN                 STOFZUIGER +++ATTENTIE FIJNSTOF •                 EN                STOFZUIGER +++ ATTENTIE FIJNSTOF •                 EN                STOFZUIGER +++ ATTENTIE            
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Artikel-Nr. 018935 018638 018614 018645

Leveringsomvang:

Accessoires: 

Accessoireset ÙSafe ÙSafe Plus ÙSafe Plus ÙSafe Plus

Filterzak 3 stuks speciale PE-zakken
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

3 stuks speciale PE-zakken
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

3 stuks speciale PE-zakken
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

3 stuks speciale PE-zakken (Asbest)
Na te bestellen: art.nr. 425757 (5 stuks) 

Uitrusting:

Hoofdfilter FKP 4300 (Polyester)
filtratiegraad: 99,9% 
nabestelling: art.nr. 416069

FKP 4300 (Polyester) 
filtratiegraad: 99,9 % 
nabestelling: art.nr. 416069

FKP 4300 HEPA (Polyester) 
filtratiegraad: 99,995 % 
nabestelling: art.nr. 419190

FKP 4300 HEPA (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,995 % 
nabestelling: art.nr. 419190

Impuls filterreiniging ja – iPulse ja – iPulse ja – iPulse ja – iPulse

Smartfix voor gereedschapskoffers nee, multifunctioneel element ja ja ja

Multifunctioneel element ja, 4× nee nee nee

Instelbaar toerental ja, 2 traps ja, 2 traps ja, 2 traps ja, 2 traps

Inschakelautomaat stopcontact ja ja ja ja 

Filter-controle aanduiding ja ja ja ja

Rijbeugel nee, optioneel FB 35, Artikelnr. 445137 ja ja ja

Draaggreep met kabelhaak / slangfixering ja / ja (1 klittenband) ja/ja (2 klittenbanden) ja / ja (2 klittenbanden) ja / ja (2 klittenbanden)

Voorkeuzeschakelaar volumestroom /
slang ø

ja / 21, 27, 35 ja / 21, 27, 35 ja / 21, 27, 35 ja / 21, 27, 35

Elektrische volumestroombewaking met 
optische- en akoestische waarschuwing

ja ja ja ja

Draaischijf voor flexibele inzet van
vliesfilterzak en PE-zak

ja ja ja ja

Afsluitdop voor veilig vervoer ja ja ja ja

Softstart / naloop ja ja ja ja

Waterniveaudetectie ja ja ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja ja ja

Accessoirehouder nee, optioneel ja ja ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1600 1600 1600 1200

Volumestroom (max.) 
gemeten bij de motorkop                  l/s 75 75 75

 
70

Volumestroom (max.) 
gemeten bij einde van de slang         l/s

45
45 45 40

Onderdruk (max.) 
gemeten bij de motorkop              mbar

280
280 280 265

Onderdruk (max.) 
gemeten bij einde van de slang    mbar

245
245 245 230

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water l 35 / 25 / 22 35 / 25 / 22 35 / 25 / 22 35 / 25 / 22

Ketelmateriaal kunststof kunststof kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau dB(A) 69 69 69 69

Afmetingen L × B × H (*inkl. FB) 53 × 40 × 56 cm 66 × 40 × 92* cm 66 × 40 × 92* cm 66 × 40 × 92* cm

Gewicht kg 15,6 16,8 16,8 16,8

Snoerlengte m 8 (Neopreen, H07RN-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood

Actieradius m 13,0 13,0 13,0 13,0

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus
Filtratiegraad min. 99,995 %                
volgens stofklasse „H-Asbest“

Attentie, fijnstof!
Denk om je gezondheid.    
Pagina 14 / 15

ATTENTIE FIJNSTOF •                 EN                 STOFZUIGER +++ATTENTIE FIJNSTOF •                 EN                STOFZUIGER +++ ATTENTIE FIJNSTOF •                 EN                STOFZUIGER +++ ATTENTIE            

 Voordelen antistatische slang: 
   Continu elektrostatisch niet geleidend – geen statische oplading 
      (bijv. alle iPulse Safe Plus-stofzuigers) 
      Niet markerend - geen strepen op de vloer of op voorwerpen 
      Zeer flexibel en sterk 
      Gepatenteerd bouwprincipe- en vervaardigingsproces 
      Buis- en bajonetaansluitingen 360° draaibaar – geen verdraaiingen 

Antistatische Ausrüstung

Safe Plus: 
- Smartfix 
- 2 klittenbanden 
- Rijbeugel 

Safe: 
- 1 Klittenband

 Leveringsomvang: 

Overige accessoires 

vanaf pagina 91

Beschermingsklasse I

H
A

N
D

W
ER

K

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang AS, ø 35 mm × 5 m 447162
2 Zuigbuis, RVS, ø 35 mm (elk 50 cm) 424842
1 RVS handgreep, met extra luchtschuif, 421445
1 BG Bouw zuigmond 30 440941
1 Gummi verloop traps 425719
1 Voegen zuigmond (22cm) 417011

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang, ø 35 mm × 5 m 447193
2 Zuigbuis, kunststof, ø 35 mm (elk 50 cm) 424859
1 RVS handgreep, met extra luchtschuif, 421445
1 BG Bouw zuigmond 30 440941
1 Gummi verloop traps 425719
1 Voegen zuigmond (22cm) 417011

„IPULSE“ SERIE„IPULSE“ SERIE



-

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP ISC COMPACT

ISC “Compact”: Voor meer gemak op zware dagen.
Uw volledige inzet wordt gevraagd, op de bouwplaats en in de werkplaats. U moet superflexibel zijn.    
Dan heeft u een partner nodig die altijd met u mee gaat. Een sterke professional: wendbaar en makkelijk te hanteren.  
Want u kunt op zo'n dag geen onderbreking gebruiken. En zeker geen stof in de lucht.

32
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ISC „Compact“ serie

Compacte professional voor stevige 
stofklussen
De krachtige klassieker, gemaakt voor gebruik op bouwplaatsen bij hoge stofemissie:                                                       
voor het zuigen direct bij het elektrische gereedschap.                                                                                                         
Sterke prestaties worden bij de ISC gecombineerd met grote flexibiliteit, ergonomie en compacte afmetingen                    
bij een optimaal effectief vermogen. 

Attentie, fijnstof!
Denk om je gezondheid.    
Pagina 14 / 15

Uw collega's zijn enthousiast:

Marc D. (elektricien) over de ISC:
“De stofzuiger moet bij mij echt laten zien wat hij kan.   
Stofvrij werken met boorkroon, gleuffrees etc. is met de ISC altijd   
gegarandeerd, echt perfect.      
De ISC-stofzuiger is een krachtige en tevens compacte stofzuiger.   
Precies wat ik voor de uitvoering van mijn dagelijkse werkzaamheden 
nodig heb!”

Timo M. (vloerlegger) over de ISC:
“De stofzuiger is echt een aanwinst voor de bouwplaats.               
Met zijn enorme zuigkracht zijn zelfs de meest stoffige werkzaam- 
heden geen probleem meer.                                                                 
Over mijn gezondheid hoef ik me nu geen zorgen meer te maken, 
dankzij de ISC Compact.      
Ik ben echt heel enthousiast!”

BO
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ISC „COMPACT“ SERIEISC „COMPACT“ SERIE



ISC „Compact“ serie

Compacte afmetingen, sterke prestaties
Bij de ISC “Compact” worden sterke prestaties en beproefde technologie gecombineerd met duidelijke lijnen in de vorm-
geving en optimale ergonomie. De compacte vorm vereenvoudigt de hantering en de wendbaarheid van de stofzuiger. 

Werkplaatsbestendige behuizing

Lichte doch extreem stabiele             
dubbelwandsconstructie (25 l).        
Gladde binnenwanden voor eenvoudig
weggooien van stof, vuil en vloeistoffen. 
Met nieuwe sluiting van de behuizing
voor stofvrij transport.

Krachtige motor

Snellopende motor met 15-
20% hogere volumestroom en 
onderdruk dan de voorgaande 
motoren.

Üb

er 
200.000

 zufriedene Kunde
n

TOP

S E L L E R

 

TOPS
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Impuls-Filterreiniging

De automatische impuls-filterreiniging reinigt het filter tijdens de           
arbeidspauze zo goed, dat vervolgens weer verder gewerkt kan worden 
met een ongewijzigde hoge luchtstroom.

 Hoge efficiëntie door slimme techniek

Eenvoudig en veilig gebruik

– Compacte, rechthoekige constructie: heeft weinig ruimte nodig,        
 makkelijk te dragen en perfect op te bergen.
– Lager zwaartepunt: hoge kantelbeveiliging en goed te manoeuvreren.
– Robuuste voor- en achterwielen: eenvoudig en veilig te bewegen, ook             
    op een onregelmatige ondergrond.
– Bajonetaansluiting: trekvaste verbinding tussen slang en behuizing.
– Hoog vulvolume: de parallel aan de motoras aangebrachte filters       
 hebben geen extra ruimte in de behuizing nodig.

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP ISC COMPACT

Maak korte metten met stof:
filterreiniging in de arbeidspauzes
zorgt voor betere prestaties!
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üImpuls-filtereiniging in de arbeidspauzes

üInnovative filtertechnologie

üTopkwaliteit "Made in Germany" 

üKrachtige motor met sterke prestaties

BO
U

W

*alleen 25 l - behuizing

Veilige stofverwijdering

Het gebruik van een PE zak vraagt 
om andere luchtverhoudingen
in de behuizing dan een           
vliesfilterzak.
De Starmix-draaischuif maakt door 
het omzetten van de schuif het   
gebruik van beide zakken mogelijk
(afhankelijk van de toepassing)

OPEN = PE-zak
CLOSE = vliesfilterzak

ISC „COMPACT“ SERIEISC „COMPACT“ SERIE
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ISC L-1425 EW       ISC L-1625 EW
De krachtige stofzuiger voor stof      
toepassingen in de "L" klasse

ISC L-1425 Basic
De compacte met de Basic-           
accessoires, stofklasse “L”

ISC L-1425 Top     ISC L-1625 Top
De compacte met de Topaccessoires,
stofklasse “L”

ISC „Compact“ serie

Gereedschapsstofzuiger (nat / droog) klasse L
De compact-serie voor stofvrij werken. Voor het opzuigen van stof direct bij het elektrisch gereedschap;      
bij boren, frezen, slijpen en zaagwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

Artikel-Nr. 019925                                    018744 018676 019109                                018577

Leveringsomvang:

Accessoires: 

Accessoireset Ù EW, Art.nr. 044705 Ù EHP, Art.nr. 016542 Ù EWS, Art.nr. 072401

Filterzak 1 x FBV 25-35  
Na te bestellen: art.nr. 411231 (5 stuks)

1 x FBV 25-35 
Na te bestellen: art.nr. 411231 (5 stuks)

1 x FBV 25-35 
Na te bestellen: art.nr. 411231 (5 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 

Art.nr. 416069

FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 416069

FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 416069

Impuls filterreiniging ja – in de arbeidspauze ja – in de arbeidspauze ja – in de arbeidspauze

Inschakelautomaat stopcontact ja ja ja

Instelbaar toerental ja, traploos ja, traploos ja, traploos

Filter-controle aanduiding ja ja ja

Draaggreep met kabelhaak / slangfi-
xering

ja / ja, 1 klittenband ja / ja, 1 klittenband ja / ja, 1 klittenband

Voorkeuzeschakelaar volumestroom /
slang ø

nee nee nee

Elektrische volumestroombewaking met
optische- en akoestische waarschuwing

nee nee nee

Draaischijf voor flexibele inzet van
vliesfilterzak en PE-zak

ja ja ja

Afsluitdop voor veilig vervoer ja ja ja

Softstart / naloop ja ja ja

Waterniveau detectie ja ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja ja

Rijbeugel nee nee nee

Accessoirehouder ja ja ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1400                                                 1600 1400 1400                                                  1600

Volumestroom (max.)
gemeten bij de motorkop                  l/s 73                                                         75 73 73                                                         75 

Volumestroom (max.)
gemeten bij einde van de slang         l/s 42                                             45 42 42                                                         45

Onderdruk (max.)
gemeten bij de motorkop              mbar 270 270 270                                                     280

Onderdruk (max.)
gemeten bij einde van de slang  mbar

 
235                                                      280

 
235

 
235                                                      245

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water) l 25 / 20 / 15 25 / 20 / 15 25 / 20 / 15                             25 / 20 / 15

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof Kunststof                                    Kunststof

Geluidsdrukniveau dB(A) 69 69 69

Afmetingen L × B × H 43  × 39  ×  49 cm 45   × 39  ×  49 cm 45   × 39  ×  49 cm

Gewicht kg 12,2 12,2 12,2

Snoerlengte m 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Rubber, H05RR-F), rood

Actieradius m 13,0 13,0 13,0 – 14,0

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP ISC COMPACT

• • ••• ••• ••

hoge stofemissie

     Ù NIEUW LEVERBAAR vanaf Q3 2022: ISC L-1625 Premium Plus (art. 100326)  als art. 019116, maar met                   stalen voorwielen, FKP 4800 filters, ronde borstel, GI aansluitstuk (voor op Makita) en een Starmix Bohrfixx
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ISC M-1625 Safe
Filtratiegraad min. 99,9 %           
volgens stofklasse "M"

ISC „Compact“ serie

De compacte speciaal-
stofzuiger, klasse M

Attentie fijnstof!
Denk om je gezondheid.    
Pagina 14 / 15

Overige accessoires 

vanaf pagina 91

 Leveringsomvang: 

Beschermingsklasse I

H
A

N
D

W
ER

K

Safe

Top 
- 1 Klittenband 
- Accesoireset EWS:*

 Optionele accessoires: 

Adapterplaat
t.b.v. Systainer en L-Box
Art.nr. 449432
(zie pagina 20,21)

ISC L-1650 Top
De grote variant met een ketel
van wel 50 liter en een rijbeugel

ISC L-1625 Premium Ù

Filtratiegraad min. 99,9 %           
volgens stofklasse "L"

019116         018584 018591

Ù EWSR, Premium Ù EWS, Art.nr. 072401 Ù EW, Art.nr. 044705

1 x FBV 25-35  
Na te bestellen: art.nr. 411231 (5 stuks)

1 stuk FBV 45-55
Na te bestellen: art.nr. 435039 (5 stuks))

3 x speciale PE-opvangzakken
Na te bestellen: art.nr. 425764 (5 stuks)

FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 416069

FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 416069

FKP 4300 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 416069

ja – in de arbeidspauze ja – in de arbeidspauze ja – in de arbeidspauze

ja ja ja

ja, traploos ja, traploos nee

ja ja ja

ja / ja, 1 klittenband ja / ja, 1 klittenband ja / ja, 1 klittenband

nee nee ja / 21, 27, 35

nee nee ja

ja nee ja

ja nee ja

ja ja ja

ja ja ja

ja ja ja

nee ja nee

ja nee nee

1600 1400 1400

75 73 73 

45 42 42

280 270 270  

 
245 

 
235

 
235

25 / 20 / 15 25 / 20 / 15 25 / 20 / 15 

Kunststof     Kunststof Kunststof 

69 69 69

43  × 39  ×  49 cm 45   × 39  ×  49 cm incl. rijbeugel 45   × 39  ×  49 cm

12,2 12,2 12,2

8 (Neopreen, H07RN-F), rood 8 (Rubber, H05RR-F), rood 8 (Neopreen, H07RN-F), rood

13,0 - 14,0 13,0 - 14,0 13,0 

     Ù NIEUW LEVERBAAR vanaf Q3 2022: ISC L-1625 Premium Plus (art. 100326)  als art. 019116, maar met                   stalen voorwielen, FKP 4800 filters, ronde borstel, GI aansluitstuk (voor op Makita) en een Starmix Bohrfixx

ISC „COMPACT“ SERIEISC „COMPACT“ SERIE
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“uClean”: wanneer je flexibel moet zijn.
Uw werkdag is vol afwisseling en heel veelzijdig. Als allround vakman voert u net zo betrouwbaar montagewerkzaamheden 
uit bij de klant als werkzaamheden in de werkplaats. Ook het reinigen van de werkplek is een koud kunstje.   
Met de“uClean” aan uw zijde bent u uitgesproken flexibel. Deze stofzuigers zorgen voor een stofvrije lucht en maken met 
hun slimme details het werken tot een feestje.

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP UCLEAN38
39
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Uw collega's zijn enthousiast:

„uClean“ serie

De "alleskunner" voor universeel gebruik
De “uClean” is ontworpen als bijzonder sterke universele stofzuiger voor flexibel gebruik met geringe tot normale stof-   
ontwikkeling. Dankzij zijn grote veelzijdigheid kan hij gebruikt worden als zuiger en als reinigingszuiger voor elektrisch     
gereedschap voor werkplaats, werkvloeren en machines.                                                                                                          
Zijn eenvoudige hantering wordt benadrukt door zijn unieke SmartStop, de blaasfunctie en het beste opbergsysteem voor 
slang en accessoires – "Made in Germany".

BO
U

W

Willem D. (timmerbedrijf) over de nieuwe uClean:

“Klein, licht en handzaam is de uClean ADL-1420. Perfect om hem ook
mee te nemen voor werkzaamheden op het dak. Ideaal voor het
reinigen van oppervlakken, hoeken, voegen maar ook voor kleine
werkzaamheden met elektrisch gereedschap. Ik houd hem vanaf nu
altijd bij de hand!” 

Tim K. (renovaties) over de nieuwe uClean:

“Fantastische zuigprestaties, totaal geen stof meer, er hoeft bijna niet
meer schoongemaakt te worden op de bouwplaats.                       
Slang en accessoires zijn veilig op het apparaat bevestigd.                  
Alles is aanwezig om achter elkaar de meest afwisselende werkzaam-
heden te verrichten. Echt een superstofzuiger.” 

„UCLEAN“ SERIE BOUWWERKZAAMHEDEN„UCLEAN“ SERIE BOUWWERKZAAMHEDEN



„uClean“ serie

Doordachte techniek en slimme details
De “uClean”-serie is gebaseerd op het hoogwaardige technologie- en kwaliteitsniveau van Starmix “Made in Germany”. 
De bedoeling was om een universele stofzuiger te ontwikkelen, die nieuwe criteria voor vermogen, ergonomie,   

comfortabele bediening en arbeidsvreugde door slimme details aanlegt. Het resultaat: topprestatie en een ergonomisch, 
aantrekkelijk design met veel indrukwekkende eigenschappen.

Beste slangopwikkeling

Net zo eenvoudig als
geniaal: tweemaal
wikkelen, eenmaal
vastklikken, klaar.                 
Het beste in de markt.

Accessoires opbergen

Gewoon slim: alle erbij
geleverde accessoires
kunnen veilig op het
apparaat bewaard
worden.

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP UCLEAN

TO
P

FE
ATU

RE
TO

P

FE
ATU

RE

We are Starmix

Extreem robuust Filterpatroon 

 Techniek voor Professionals

Tot wel 20 % meer vermogen:  
Krachtige snel-lopende motor.
Eén traps motor met high-speedturbine.
Optimale werking met duidelijk hogere
volumestroom en onderdruk dan vergelijkbare
motoren met gelijkblijvend watt-vermogen.        
De levensduur van de koolborstels bedraagt meer
dan 800 uur!

Tot wel 20 % meer effectief vermogen: 
Slagvaste, robuuste behuizing met optimale
bruto-netto-verhouding.                                    
Eenvoudig, snel legen dankzij gladde binnen-  
wanden.                                                            
Zeer stabiel met diep zwaartepunt, grote wielen en 
zwenkwielen.

Filterreiniging en stopcontact:
Automatische impuls-filterreiniging en
geïntegreerd stopcontact voor de aansluiting
van elektrisch gereedschap. 

„SmartStop“ – 3 in 1: 
Kan worden gebruikt als parkeerrem om de
uClean stabiel stil te zetten, als handgreep voor
het legen van de behuizing, om het rijframe te
beschermen tegen beschadigingen en om
hindernissen eenvoudiger te nemen.

Blaasfunctie met bajonetkoppeling:
De blaasfunctie met een sensationele
uitblaasstroom van 215 km/h kan parallel aan
het zuigen worden gebruikt. 

FAQ-Videos over belangrijke thema's:
Het YouTube-kanaal van Starmix bevat naast video's met 
uitleg over de uClean-apparatuur ook diverse video's over 
de andere stofzuigerseries en de sanitairproducten.
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Vervanging snoer

Snel en eenvoudig,
door alleen de twee
schroeven los te maken,
kan de rode kabel
worden vervangen.

Wipschakelaar

De I/O-schakelaar bevindt
zich goed toegankelijk
aan de bovenzijde van de
recipiënt. Daarnaast wordt
met het inschakelen van
de stofzuiger via het
elektrische gereedschap
ook de schudfunctie
geselecteerd.

üTopprestatie door high-speedturbine

üGrootste variabiliteit voor veelzijdige professionals

ü Fijn om te gebruiken door slimme details

üTopkwaliteit "Made in Germany" 

üModern, cool design

üBlaasfunctie met 215 km/h BO
U

W
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Beschermingsklasse I

uClean ARDL-1432 EHP
met automatische filterreiniging voor 
normale stofontwikkeling,  
32 liter ketel

uClean ARDL-1420 EHP
met automatische filterreiniging voor 
normale stofontwikkeling,   
20 liter ketel

„uClean“ serie

Stofzuiger voor elektrisch gereedschap (nat / droog)
De universele stofzuiger met filterreiniging voor montagewerkzaamheden op de bouwplaats (beton, steen, cement) en voor 
het werken met elektrische gereedschappen in de werkplaats (hout, verf, lak) met stoffen die geen gevaar vormen voor de 
gezondheid.Voor gebruik met en zonder filterzak.

Artikelnummer 020198 016344

Leveringsomvang

Accessoireset *EHP Art.-Nr.  016542 *EHP Art.-Nr.  016542

Extra filter 1 × FSS 1200 (Schuimstof) 1 × FSS 1200 (Schuimstof)

Filterzak 1 × FBV 20
Na te bestellen: art.nr. 434827 (5 stuks)

1 × FBV rd 30-35
Na te bestellen: art.nr. 442761 (5 stuks)

Uitrusting

Hoofdfilter FPPR 3600 (Polyester)
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 413464

FPPR 3600 (Polyester)
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 413464

Impuls-filterreiniging ja, in de pauze ja, in de pauze

Inschakelautomaat stopcontact ja ja

Instelbaar toerental traploos traploos

Filter-controle aanduiding ja ja

Draaggreep met kabelhaak / slang-fixering ja ja

Parkeerstand ja ja

Kantelen van ketel mogelijk nee nee

Softstart / Naloop ja / ja ja / ja

Waterniveau detectie ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja

Met rubber beklede wielen nee nee

SmartStop ja ja

Accessoirehouder ja ja

Blaasfunctie ja ja

Rijbeugel nee nee

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1400 1400

Volumestroom (max.) l/s 69 69

Onderdruk (max.) mbar 259 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water) l 20 / 16 / 10 32 / 28 / 21

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau dB(A) 72 72

Afmetingen L × B × H 43 × 39 × 55 cm 43 × 39 × 64 cm

Gewicht kg 9,3 9,6

Snoerlengte m 8 (PVC), rood 8 (PVC), rood

Actieradius m 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2

Accessoireset EHPÙ 
(zie pagina 91)

 Leveringsomvang: 

Antistatische slang 
(zie pagina 100)

 Optionele accessoires: 

Antistatische Ausrüstung

Beschermingsklasse I

  Continu elektrostatisch niet-geleidend –                         
      geen statische oplading  
      Niet markerend – geen strepen op de vloer  
      of op voorwerpen         
      Zeer flexibel en sterk 
      Gepatenteerd bouwprincipe en   
      vervaardigingsproces 
      Buis-/ en bajonetaansluitingen   
      360ᵒ draaibaar – geen verdraaiingen 

BOUW – STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP UCLEAN

● ●
● ●●

gemiddelde 
stofemissie
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Attentie, fijnstof!
Denk om je gezondheid.    
Pagina 14  / 15

uClean ARDL-1435 EHP
met automatische filterreiniging voor 
normale stofontwikkeling, 35-liter 
ketel

uClean ARDL-1445 EHP
met automatische filterreiniging voor 
normale stofontwikkeling,  
45 liter ketel

uClean ARDL-1455 EHP KFG
met kantelmogelijkheid en grote RVS  
ketel van 55-liter

Artikelnummer 017372 016351 016375

Leveringsomvang

Accessoireset *EHP Art.-Nr.  016542 *EHP Art.-Nr.  016542 *EHP Art.-Nr.  016542

Extra filter 1 × FSS 1200 (Schuimstof) 1 × FSS 1200 (Schuimstof) 1 × FSS 1200 (Schuimstof)

Filterzak 1 × FBV rd 30-35 
Na te bestellen: art.nr. 442761 (5 stuks)

1 × FBV 45-55
Na te bestellen: art.nr. 435039 (5 stuks)

1 × FBV 45-55
Na te bestellen: art.nr. 435039 (5 stuks)

Uitrusting

Hoofdfilter FPPR 3600 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 413464

FPPR 7200 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 413372

FPPR 7200 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 413372

Impuls-filterreiniging ja, in de pauze ja, in de pauze ja, in de pauze

Inschakelautomaat stopcontact ja ja ja

Instelbaar toerental traploos traploos traploos

Filter-controle aanduiding ja ja ja

Draaggreep met kabelhaak / slang-fixering ja ja ja

Parkeerstand ja nee nee

Kantelen van ketel mogelijk nee nee ja

Softstart / Naloop ja / ja ja / ja ja / ja

Waterniveau detectie ja ja ja

Antistatisch voorbereid ja nee ja

Met rubber beklede wielen ja ja ja

SmartStop nee nee nee

Accessoirehouder ja ja nee

Blaasfunktie ja ja ja

Rijbeugel nee ja ja 

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1400 1400 1400

Volumestroom (max.) l/s 69 69 69

Onderdruk (max.) mbar 259 259 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water) l 35 / 30 / 23 45 / 40 / 33 55 / 50 / 43

Ketelmateriaal RVS Kunststof RVS

Geluidsdrukniveau dB(A) 72 72 72

Afmetingen L × B × H 46 × 44 × 70 cm 47 × 48 × 79 cm 58 × 50,5 × 97,5 cm

Gewicht kg 11,1 13,3 20,3

Snoerlengte m 8 (PVC), rood 8 (PVC), rood 8 (PVC), rood

Aktieradius m 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2
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Attentie fijnstof!

Denk aan uw gezondheid    
Pagina 14 / 15

ADL-1432 EHP                
zonder filterreiniging voor 
geringe / normale
stofontwikkeling,  
32-l-ketel

ADL-1445 EHP
zonder filterreiniging voor               
geringe / normale 
stofontwikkeling,  
45-l-ketel

ADL-1420 EHP
zonder filterreiniging voor          
geringe / normale 
stofontwikkeling, 
20-l-ketel

Artikelnummer: 016306 016856 016313      016337

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset *EHP art.nr.  016542 *EHB art.nr.  016603 *EHP art.nr.  016542 *EHP art.nr.  016542

Extra filter 1 × FSS 1200 (schuimstof) 1 × FSS 1200 (schuimstof) 1 × FSS 1200 (schuimstof) 1 × FSS 1200 (schuimstof)

Filterzak 1 × FBV 20 
Na te bestellen: art.nr. 434827 
(5 stuks)

1 × FBV rd 30-35
Na te bestellen: art.nr. 442761
(5 stuks)

1 × FBV rd 30-35
Na te bestellen: art.nr. 442761
(5 stuks)

1 × FBV 45-55
Na te bestellen: art.nr. 435039 
(5 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FP 3600 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

FPP 3600 (Cellulose) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 411729

FPP 3600 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

FPP 3600 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

Impuls filterreiniging nee nee nee nee

Inschakelautomaat stopcontact ja ja ja ja

Instelbaar toerental traploos traploos traploos traploos

Filter-controle aanduiding nee nee nee nee

Draaggreep met kabelhaak / slang-
fixering

ja ja ja ja

Parkeerstand ja ja ja nee

Kantelen van ketel mogelijk nee nee nee nee

Softstart / Naloop ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja

Waterniveau detectie ja ja ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja ja nee

Met rubber beklede wielen nee nee nee ja

SmartStop ja nee ja nee

Accessoirehouder ja ja ja ja

Blaasfunctie ja ja ja ja

Rijbeugel nee nee nee ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1400 1200 1400 1400

Volumestroom (max.)
gemeten bij de motorkop l/s 69 70 69 69

Onderdruk (max.) mbar 259 210 259 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water) l 20 / 16 / 10 32 / 28 / 21 32 / 28 / 21 45 / 40 / 33

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau dB(A) 72 72 72 72

Afmetingen L × B × H 43 × 39 × 55 cm 43 x 39 x 64 cm 43 × 39 × 64 cm 47 × 48 × 79

Gewicht kg 8,5 8,6 8,6 12,8

Snoerlengte m 8 (PVC), rood 8 (PVC), rood 8 (PVC), rood 8 (PVC), rood

Actieradius m 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2

„uClean“ serie

Stofzuiger voor elektrisch gereedschap (nat / droog)            
De universele stof- en waterzuiger voor montagewerkzaamheden op de bouwplaats (beton, steen, cement) en het werken 
met elektrische gereedschappen in de werkplaats (hout, verf, lak) met stoffen die geen gevaar vormen voor de gezondheid.

Beschermingsklasse I

BOUW –STOFZUIGER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP UCLEAN

ADL-1232 EHB (Basic)
zonder filterreiniging voor 
geringe / normale
stofontwikkeling,  
32-l-ketel

uClean
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            : Voor de snelle klus
"Maak het snel ..." Klinkt dit bekend? Snel een gat boren, de lat afzagen, het bouwvuil of het water opzuigen. Het moet snel 
gebeuren - geen tijd te verspillen. Haal het vacuüm eruit, sluit het aan en ga aan de slag. Klaar.
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„eCraft“ serie

Pragmatisch, praktisch, goed
Compact, manoeuvreerbaar en robuust. Perfect voor snel gebruik thuis in de hobbykelder of in de werkplaats en op de 
bouwplaats. Dit is precies waarvoor de nieuwe, krachtige serie alleszuigers werd ontwikkeld.  Toepassingsgerichte acces-

soires en doordachte detailoplossingen maken de nieuwe Starmix alleszuiger tot een nuttige allrounder - overal waar 
een schone stofzuiger nodig is.

Optimale constructie

De aansluiting voor de 
zuigslang in de zuigkop 
zorgt voor een groter 
netto volume en een ge-
makkelijke lediging.

Het lage zwaartepunt 
van de behuizing zorgt 
voor een perfecte stabili-
teit.

Accessoires depot 

Alle modellen hebben 
een accessoiredepot om 
alle accessoires tijdens 
het werk en het trans-
port op te bergen.

Stopcontact met automatische inschakeling
De stekkerdoos met automatische inschakeling maakt het gebruik nog 
comfortabeler. De stofzuiger werkt alleen zolang het ingeplugde apparaat 
in werking is. 

 Praktische uitrusting

Meer zekerheid
De geïntegreerde slanghaspel en het rode netsnoer, dat veilig op de behui-
zing kan worden opgeborgen, bieden extra bescherming tegen struikelen. 

Breed scala van toepassingen 
Uitgebreide accessoires met vloerzuigmond, spleetzuigmond, handgreep 
maken de eCraft geschikt voor alle toepassingsgebieden - zowel voor nat 
als droog zuigen.

Press Clean 
Het filter wordt handmatig gereinigd via PressClean. Houd de handgreep-
buis gewoon met de hand dicht of plaats hem op de uitsparing op de zuig-
kop, druk 5 keer op de knop en het filter wordt gereinigd door middel van 
een sterke luchtstroom.

BOUW – ALLESREINIGER ECRAFT

  De juiste machine voor als 
het snel en goed moet.
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„eCraft“ serie

Stofzuiger voor alle doeleinden (nat / droog)
De elektrische gereedschapsstofzuiger met basisuitrusting (nat-/droogzuigen) voor snel gebruik in de hobbyruimte, in de 
werkplaats en op de bouwplaats.

Artikelnummer: 102580

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset Ù  zie accessoireset eCraft APL-1430

Extra filter nee

Filterzak 1 × FBV 30  
Na te bestellen: art.nr. 455105 (5 Stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter Filterpatroon FPP 3400  
Filtratiegraad: 99,9 % 
art.nr. 454856

Filterreiniging ja, PressClean

Inschakelautomaat stopcontact ja

Instelbaar toerental nee

Draaggreep met kabelhaak / slangfixering ja

Parkeerstand ja

Softstart / Naloop ja

Waterniveau detectie ja

Geluidgedempt nee

Antistatisch voorbereid ja

Met rubber beklede wielen nee

Accessoirehouder ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1400

Volumestroom (max.)
gemeten bij de motorkop  l/s 71

Onderdruk (max.) mbar 
gemeten bij de motorkop 255

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water) l 27 / 25 / 22 

Ketelmateriaal Chroom staal

Geluidsdrukniveau dB(A) 70

Afmetingen L × B × H 38 × 37 × 64 cm

Gewicht kg 7,6

Snoerlengte m 6 (PVC), rood

Actieradius m 8 – 9,5

geringe stofemissie

●
●●
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eCraft APL-1430 EWR
Stofzuiger voor alle doeleinden met 
stopcontact voor elektrisch            
gereedschap 

Accessoires APL-1430Ù 

 Leveringsomvang: 

Beschermingsklasse I IPX4

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang 2,5 m, ergonomische handgreep 454771
kunststof & 454849

2  Zuigbuis, verchroomd (elk 50 cm) 454825
1 Gummi verloop traps 454818
1 Vloerzuigmond met haar- en rubber inzet 402413
1 Voegen zuigmond 22,5 cm 417011

„ECRAFT“ SERIE BOUW„ECRAFT“ SERIE BOUW



 Powertechniek voor professionals

Blaasfunctie
Met geïntegreerde blaas-
functie voor het uitblazen,
drogen en afvoeren van
lucht.

Accessoires
In de geïntegreerde
opbergvakken worden
alle accessoires
ruimtebesparend in de
stofzuiger opgeborgen.

De snoerloze stofzuiger voor "even snel"
Vooral 's maandags ken je het wel: hier snel iets oplossen, daar snel iets doen. Boven het hoofd en op slecht  
toegankelijke plekken. Je moet snel en mobiel zijn. En je hebt al helemaal geen tijd om voorwerpen van de ene 
naar de andere plaats te sjouwen of naar stopcontacten te zoeken.       
De QUADRIX L 18V is daarom licht, compact en snoerloos. Ook als het eens wat langer duurt, geeft hij niet op. 
Het ideale aanvullende apparaat. Zo is goed werk mogelijk! 

PressClean

De QUADRIX L 18V beschikt over de handmatige filterreiniging Press-Clean. 
Door het activeren van de schakelaar wordt het filter met behulp van een 
sterke luchtstroom tijdens de arbeidspauzes gereinigd.

Accu-packs

Lithium-ionen-accu's met 3 jaar garantie. De capaciteitsaanduiding van de
accu bevindt zich direct op het bedieningspaneel van de stofzuiger. Ecomodus 
voor langere looptijd per acculading; boost-modus voor maximale power. 

BOUW – ACCUZUIGER QUADRIX L  18V48
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QUADRIX L 18V Top
Industriële accu-droogzuiger  
met 2 × 18 V/5.2 Ah Accu's.

De specialist voor mobiel gebruik
Met de handmatige filterreiniging PressClean en efficiënte Eco-modus voor een langere looptijd per acculading.

QUADRIX L 18V Top 
onderdelenÙ 
(vanaf pagina 105)

 Leveringsomvang: 

Artikelnummer:. 020280 102917

Leveringsomvang:

Accessoires:

Extra filter – – 

Filterzak 1 × FBV 7,5; art.nr. 448794 (5 stuks) 1 × FBV 7,5; art.nr. 448794 (5 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FF 3800 
Art.nr. 448800

FF 3800 
Art.nr. 448800

Handmatige filterreiniging ja (PressClean) ja (PressClean)

Vermogensregeling 2 traps (Eco / Boost) 2 traps (Eco / Boost)

Blaasfunctie ja ja

Capaciteitsaanduiding Accu ja ja

Slang- en accessoire-opslag 
(inkl. accu en oplader)

ja, volledig op te bergen in stofzuiger ja, volledig op te bergen in stofzuiger 
(accu's en oplader worden niet          
meegeleverd)

Technische gegevens:

Spanning Volt 18 18

Volumestroom (max.) l/s 35 35

Onderdruk (max.) mbar 120 120

Machinevolume (max.) l
Bruto - stof 7,5  /  5,5 7,5   /  5,5

Afmetingen L × B × H 39  ×  29,3  ×  35,7 cm 39  ×  29,3  ×  35,7 cm

Gewicht kg
(zonder accessoires / accu)

6,2 6,2

Accu Lithium-Ionen-Accu (18V 5.2 Ah) Wordt niet meegeleverd

Accu-looptijd Eco-Modus: ca. 25 min.
Boost-Modus: ca. 15 min.

Eco-Modus: ca. 25 min.
Boost-Modus: ca. 15 min.

Accu-laadtijd ca. 104 min. ca. 104 min.

Beschermingsklasse I

QUADRIX L  18V

Snoerloze vrijheid 
– een droom!

2 ×
EXTRAEXTRA

QUADRIX L 18V
Industriële accu-droogzuiger  
(zonder accu's en oplader)

QUADRIX L 18V  
(zonder accu en oplader) 
onderdelen 

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang 27-300, ø 27 mm × 3 m 448787
met gummi verloop, voegenmondstuk, 
zuigmondstuk, draagriem

1  Vliesfilterzak FBV 7,5 448794
1  Vouwfilter FF 3800 448800
2 Accupack Li-Power 18V 5.2 Ah 459745
1  Standaard lader ASC 55 448848
1 Starmix bohrfixx 011370

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang 27-300, ø 27 mm × 3 m 448787
met gummi verloop, voegenmondstuk, 
zuigmondstuk, draagriem

1  Vliesfilterzak FBV 7,5 448794
1  Vouwfilter FF 3800 448800



Binnen of buiten, het maakt niet uit. Thuis of op de werkplek.
Voor nat of droog zuigen. Voor grote oppervlakken of scherpe hoeken. Voor 
fijnstof of grofvuil. Zelfs voor een verroeste verwarmingsketel. Wat er ook 
moet gebeuren gedurende de dag: Starmix reinigingsapparatuur maakt het 
grondig en eenvoudig schoon.

Voor elk vuil de juiste stofzuiger
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76  Veegmachines
  Gepatenteerde, efficiënte bezemtechniek.

80  Overzicht /  Beslissingshulp  
  veegmachines.

82  Veegmachines

  Machines met sublieme veegkracht.
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Series / producten

De keuze is aan u

uClean
uClean 1420 HK ● ● ● n n j n n j n 1400 259 69 20 7,8 9,75–10,75 72,5 3600 58

uClean 1432 HK ● ● ● n n j n n j n 1400 259 69 32 8,1 9,75–10,75 72,5 3600 58

uClean 1432 ST ● ● ● ● n n j n n j n 1400 259 69 32 8,1 9,75–10,75 72,5 3600 59

uClean LD-1420 HMT ● ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 20 8,0 15,2–16,2 68,5 3600 60

uClean LD-1432 HMT ● ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 32 8,3 15,2–16,2 68,5 3600 60

uClean LD-1435 PZ ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 35 9,9 15,2–16,2 68,5 3600 61

uClean LD-1445 PZ ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 45 12,6 15,2–16,2 68,5 3600 61

uClean LD-1422 HZ plus ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 22 9,6 15,2–16,2 69,5 3600 61

uClean LD-1432 Wet ● ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 32 8,3 15,2–16,2 68,5 3600 63

uClean LD-1445 Wet ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 45 12,6 15,2–16,2 68,5 3600 63

eCraft
eCraft PL 1422 EWR ● ● ● n n j n n j n 1400 255 71 22 6,2 8,5–9,5 72 3600 65

GS
GS 2078 PZ ● ● ● n n j n j n n 2400 205 108 78 23,5 11,7–12,7 77 67

GS 3078 PZ ● ● ● n n j n j n n 3600 205 162 78 26 11,7–12,7 79 67

GS 2450 Oil & Metal ● ● j n j n n j j 2400 205 2 x 54 50 37 11,5 77 5000 69

GS H-1150 ATEX Zone 22 ● j n n n j j j 1100 248 50 50 37,5 11,5-12,5 72 8500 71

Speciale      
stofzuiger
uClean PA-1455 KFG FW ● n n j 2-traps j n j 2200 248 61 55 22,0 18,0–50,0 73 3600 73

uClean PA-1455 KFG ● n n j 2-traps j n j 2200 248 61 55 20,3 18,0–50,0 73 3600 73

TS
TS 714 RTS HEPA ● ● j j n Eco-Modus n j n 700 210 42 14 4,9 13,0 73 75

*voor grote hoeveelheden vloeistof
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uClean
uClean 1420 HK ● ● ● n n j n n j n 1400 259 69 20 7,8 9,75–10,75 72,5 3600 58

uClean 1432 HK ● ● ● n n j n n j n 1400 259 69 32 8,1 9,75–10,75 72,5 3600 58

uClean 1432 ST ● ● ● ● n n j n n j n 1400 259 69 32 8,1 9,75–10,75 72,5 3600 59

uClean LD-1420 HMT ● ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 20 8,0 15,2–16,2 68,5 3600 60

uClean LD-1432 HMT ● ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 32 8,3 15,2–16,2 68,5 3600 60

uClean LD-1435 PZ ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 35 9,9 15,2–16,2 68,5 3600 61

uClean LD-1445 PZ ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 45 12,6 15,2–16,2 68,5 3600 61

uClean LD-1422 HZ plus ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 22 9,6 15,2–16,2 69,5 3600 61

uClean LD-1432 Wet ● ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 32 8,3 15,2–16,2 68,5 3600 63

uClean LD-1445 Wet ● ● ● j j j 2-traps n j j 1400 259 69 45 12,6 15,2–16,2 68,5 3600 63

eCraft
eCraft PL 1422 EWR ● ● ● n n j n n j n 1400 255 71 22 6,2 8,5–9,5 72 3600 65

GS
GS 2078 PZ ● ● ● n n j n j n n 2400 205 108 78 23,5 11,7–12,7 77 67

GS 3078 PZ ● ● ● n n j n j n n 3600 205 162 78 26 11,7–12,7 79 67

GS 2450 Oil & Metal ● ● j n j n n j j 2400 205 2 x 54 50 37 11,5 77 5000 69

GS H-1150 ATEX Zone 22 ● j n n n j j j 1100 248 50 50 37,5 11,5-12,5 72 8500 71

Speciale      
stofzuiger
uClean PA-1455 KFG FW ● n n j 2-traps j n j 2200 248 61 55 22,0 18,0–50,0 73 3600 73

uClean PA-1455 KFG ● n n j 2-traps j n j 2200 248 61 55 20,3 18,0–50,0 73 3600 73

TS
TS 714 RTS HEPA ● ● j j n Eco-Modus n j n 700 210 42 14 4,9 13,0 73 75
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Eigenschappen en technische gegevens Toepassingsgebied
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“uClean”: Voor iedereen
die professioneel werkt
Deze stofzuiger is voor iedereen, die professionele reiniging wil on-
der de meest uiteenlopende omstandigheden. De uClean zorgt 
daarvoor: in de auto, op de bouwplaats en alle andere plaatsen 
waar reinigingswerkzaamheden zich voordoen in de natte of droge 
omgeving. De uClean is de ideale partner voor professionals die op 
alles voorbereid willen zijn.

054
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Uw sterke partner onder alle omstandigheden:

„uClean“ serie

Net zo veelzijdig en individueel als het leven
De “uClean” is als bijzonder sterke en veelzijdige universele stofzuiger ontwikkeld voor een groot aantal 
gebruiksmogelijkheden. 

Dankzij deze veelzijdigheid kan de zuiger zowel als reinigingsstofzuiger voor gebouwen, grote oppervlak-
ken, grof vuil als voor machines worden gebruikt. 

De eenvoudige hantering wordt benadrukt door de unieke SmartStop, de blaasfunctie en het beste  
opbergsysteem voor accessoires. 

„UCLEAN“ SERIE REINIGING
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Uwe S. over de uClean:

„Absoluut fantastisch hoe sterk dit apparaat is. Zelfs nat, vastzittend vuil 
in mijn lichtput was geen enkel probleem voor de uClean met acces-
soires voor grof vuil. In de toekomst zal ik alleen nog Starmix gebruiken, 
mijn andere stofzuiger zou dat niet voor elkaar hebben gekregen.“

Stefan A. over de uClean:

„Spaanders opzuigen in plaats van vegen is super. Het uitblazen van 
de voegen en scheuren werkt ook uitstekend met de blaasfunctie.       
En gemorste booremulsie wordt tegelijkertijd gewoon opgezogen.      
De uClean zorgt voor een absoluut schone werkplek voor de volgende 
dag.“



„uClean“ serie

Betrouwbare techniek en slimme details
De “uClean”-serie is gebaseerd op de hoogwaardige Starmix technologie en kwaliteitsniveau “Made in Germany”.          
De bedoeling was om een universele stofzuiger te ontwikkelen, die nieuwe criteria voor vermogen, ergonomie,            

comfortabele bediening en arbeidsvreugde door slimme details aanlegt.                                                                          
Het resultaat: topprestatie en een ergonomisch, aantrekkelijk design met veel tot de verbeelding                             
sprekende eigenschappen.

AAN / UIT schakelaar 
met ECO stand
– De I/O-schakelaar be-     
   vindt zich goed toegan 
   kelijk aan de bovenzijde  
   van de ketel.                               
   De LD-apparaten
   beschikken bovendien
   over een energiebespa   
   rende functie 
   (ECO-modus).

INDUSTRIE & REINIGING – UNIVERSELE-ZUIGER UCLEAN

Dit is de slimme Starmix-techniek.
De uClean zorgt voor veel plezier.
Puur plezier voor professionals!

Volledig stabiel

– Grotere wielen
   (130 mm) voor een
   perfecte, lichte loop.
   Met rubber beklede
   wielen op LD-apparaten
   voor stil en krasloos         
   werken.

– met geoptimaliseerde
   rijtraverse.

 Powertechniek voor professionals

Tot wel 20 % meer vermogen:
Krachtige snellopermotor
Eentraps snellopermotor met high-speedturbine.
Optimale werking met duidelijk hogere volume 
stroom en onderdruk dan vergelijkbare motoren  
met gelijkblijvend wattvermogen.
En daarbij nog duidelijk lichter en compacter.        
De levensduur van de koolborstels bedraagt meer  
dan 800 uur!!

Tot wel 20% meer effectief vermogen:
Geoptimaliseerde ketel: slagvaste, robuuste ketel  
met optimale bruto-netto-verhouding.                   
Zo ontstaat er een groter volume in de ketel.     
Eenvoudig, snel legen dankzij de gladde binnen 
wanden.                                                              
Zeer stabiel met diep zwaartepunt, grote wielen en  
zwenkwielen.

Blaasfunctie met bajonetkoppeling:
De blaasfunctie met een sensationele
uitblaasstroom van 215 km/h kan parallel aan het
zuigen worden gebruikt. 

„SmartStop“ – 3 in 1*:
Kan worden gebruikt als parkeerrem om de uClean
stabiel stil te zetten, als handgreep voor het legen
van de ketel, om het rijframe te beschermen tegen               
beschadigingen en om hindernissen eenvoudiger te   
nemen.

56
57
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Beste slangopwikkeling

– Net zo eenvoudig als geniaal:     
   tweemaal wikkelen,              
   eenmaal vastklikken,          
   klaar.

Accessoire-opslag

– Gewoon slim:
   Alle erbij geleverde
   accessoires worden veilig
   bij de ketel bewaard.

üTopprestatie door high-speedturbine

üGrootste variabiliteit voor veelzijdige professionals

ü Fijn om te gebruiken dankzij slimme details

üTopkwaliteit "Made in Germany" 

üNieuw, cool design

üBlaasfunctie met 215 km/h

 „UCLEAN“ SERIE REINIGING
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Beschermingsklasse I

„uClean“ serie

Reinigingsstofzuiger (nat / droog)
De universele stofzuiger met basisuitrusting voor het nat en droog reinigen van gebouwen (garage, winkel, huishouden)   
en werkplaats maar ook voor het gebruik bij ernstige vervuiling.  

uClean 1420 HK
De lichtgewicht reinigingsstofzuiger
(nat/droog)
met 20-l-ketel

uClean 1432 HK
De lichtgewicht reinigingsstofzuiger
(nat/droog)
met 32-l-ketel

Artikelnummer. 016221 016238

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset ÙHK art.nr. 044101 ÙHK art.nr. 044101

Extra filter 1 × FSS 1200 (Schuimstof) 1 × FSS 1200 (Schuimstof)

Filterzak 1 × FBV 20
Na te bestellen: art.nr. 434827 (5 Stuks)

1 × FBV rd 30–35 
Na te bestellen: art.nr. 442761 (5 Stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FP 3600 (Cellulose) 
Filtratiegraad: 99,8 % 
Art.nr. 411729

FP 3600 (Cellulose) 
Filtratiegraad: 99,8 % 
Art.nr. 411729

Impuls-filterreiniging nee nee

Inschakelautomaat stopcontact nee nee

Instelbaar toerental nee nee

Slangopwikkeling en stekkerfixering ja ja

Parkeerstand ja ja

Softstart / Naloop nee nee

Waterniveau detectie ja ja

Antistatisch voorbereid nee nee

Geluidgedempt nee nee

Rijbeugel nee nee

Met rubber beklede wielen nee nee

SmartStop nee nee

Accessoirehouder ja ja

Blaasfunctie ja ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.)  Watt 1400 1400

Volumestroom (max.)  l/s 69 69

Onderdruk (max.)  mbar 259 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water)  l 20 / 16 / 10 32 / 28 / 21

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau dB(A) 72,5 72,5

Afmetingen  L × B × H 39,5 × 39 × 55 cm 39,5 × 39 × 64 cm

Gewicht  kg 7,8 8,1

Snoerlengte  m 8 (PVC), rood 8 (PVC), rood

Actieradius  m 9,75 – 10,75 9,75 – 10,75

Toepassingsgebied – In- en rond het huis 
– Garage  /  werkplaats  /  hobby

– In- en rond het huis 
– Garage  /  werkplaats  /  hobbyy

Beschermingsklasse I

INDUSTRIE & REINIGING – UNIVERSELE-ZUIGER UCLEAN58
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Accessoireset HK  
huis / hobbyÙ 
(zie pagina 92)

Accessoireset ST       
standard 49 mm     
(grofvuil)Ù 
(zie pagina 92)

 Leveringsomvang: 

Overige accessoires 

vanaf pagina 91

uClean 1432 ST
De reinigingsstofzuiger voor grof vuil 
(nat / droog) met 32-l-ketel

Artikelnummer 016245

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset ÙST art.nr. 044309

Extra filter 1 × FSS 1200 (Schuimstof)

Filterzak 1 × FBV rd 30–35 
Na te bestellen: art.nr. 442761 (5 Stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FP 3600 (Cellulose) 
Filtratiegraad: 99,8 % 
Art.nr. 411729

Impuls-filterreiniging nee

Inschakelautomaat stopcontact nee

Instelbaar toerental nee

Slangopwikkeling en stekkerfixering ja

Parkeerstand ja

Softstart / Naloop nee

Waterniveau detectie ja

Antistatisch voorbereid nee

Geluidgedempt nee

Rijbeugel nee

Met rubber beklede wielen nee

SmartStop nee

Accessoirehouder ja

Blaasfunctie ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.)  Watt 1400

Volumestroom (max.)  l/s 69

Onderdruk (max.)  mbar 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water)  l 32 / 28 / 21

Ketelmateriaal Kunststof

Geluidsdrukniveau dB(A) 72,5

Afmetingen  L × B × H 39,5 × 39 × 64 cm

Gewicht  kg 8,1

Snoerlengte m 8 (PVC), rood

Actieradius  m 9,75 – 10,75

Toepassingsgebied – Buitenoppervlakte /  grof vuil 
– Bedrijfs- en machinenreiniging 
– Garage  /  werkplaats  / hobby

„UCLEAN“ SERIE REINIGING
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„uClean“ serie

Reinigingsstofzuiger (nat/droog)
De universele stofzuiger met professionele uitrusting voor de veeleisende reiniging van gebouwen                                                   
(kantoren, winkels, industrie, huishouden), grote oppervlakken / hallen,                                                                                  
machines en met name voor verwarmingsketels.                                                                                                                      
De apparaten onderscheiden zich door een extra geluidsdemping en een                                                                          
keuzemogelijkheid voor de Eco-modus.

uClean LD-1420 HMT
De lichtgewicht reinigingsstofzuiger
(nat/droog) met 20 liter ketel
en grote actieradius

uClean LD-1432 HMT
De lichtgewicht reinigingsstofzuiger
(nat/droog) met 32 liter ketel
en grote actieradius

Artikelnummer: 016269 016276

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset ÙHMT art.nr. 003009 ÙHMT art.nr. 003009

Extra filter 1 × FSS 1200 (schuimstof) 1 × FSS 1200 (schuimstof)

Filterzak 1 × FBV 20
Na te bestellen: art.nr. 434827 (5 stuks)

1 × FBV rd 30–35 
Na te bestellen: art.nr. 442761 (5 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FPP 3600 (polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

Impuls-filterreiniging nee nee

Inschakelautomaat stopcontact nee nee

Instelbaar toerental 2-traps met Eco-Modus 2-traps met Eco-Modus

Slang oprollen en stekkerfixering ja ja

Parkeerstand ja ja

Softstart / Naloop ja / nee ja / nee

Waterniveau detectie ja ja

Antistatisch voorbereid nee nee

Geluidgedempt ja ja

Rijbeugel nee nee

Met rubber beklede wielen ja ja

SmartStop ja ja

Accessoirehouder ja ja

Blaasfunctie ja ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.)  Watt 1400 1400

Volumestroom (max.)  l/s 69 69

Onderdruk (max.)  mbar 259 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water)  l 20 / 16 / 10 32 / 28 / 21

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau  dB(A) 68,5 68,5

Afmetingen  L × B × H 43 × 39 × 55 cm 43 × 39 × 64 cm

Gewicht  kg 8,0 8,3

Snoerlengte  m 12 (PVC), rood 12 (PVC), rood

Actieradius m 15,2 – 16,2 15,2 – 16,2

Toepassingsgebied – Hotel en kantoor 
– Rond het huis 
– Reiniging van grote oppervlakken /
   gebouwen

– Hotel en kantoor 
– Rond het huis 
– Reiniging van grote oppervlakken /
   gebouwen

Accessoireset HZ PlusÙ
(vanaf pagina 93)

Accessoireset HMT  
HuishoudenÙ 
(zie pagina 92)

Accessoireset PZ  
ProfessioneelÙ 
(zie pagina 92)

 Leveringsomvang: 

Overige accessoires  

vanaf pagina 93

ECO

INDUSTRIE & REINIGING – UNIVERSELE-STOFZUIGER UCLEAN
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uClean LD-1435 PZ
De reinigingsstofzuiger (nat / droog) 
voor reiniging van gebouwen, grote 
oppervlakken en machines, 
35-liter ketel

uClean LD-1445 PZ
De reinigingsstofzuiger (nat / droog) 
voor reiniging van gebouwen, grote 
oppervlakken en machines, 
45-liter ketel

uClean LD-1422 HZ plus
De reinigingsstofzuiger (nat / droog)       
speciaal voor de reiniging van verwar-
mingsketels

Artikelnummer: 017389 016283 016399

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset ÙPZ Art.-Nr. 003108 ÙPZ Art.-Nr. 003108 ÙHZ Plus, alleen als onderdelen                     
te bestellen

Extra filter 1 × FSS 1200 (schuimstof) 1 × FSS 1200 (schuimstof)  – 

Filterzak 1 × FBV rd 30–35 
Na te bestellen: art.nr. 442761 (5 stuks)

1 × FBV 45–55 
Na te bestellen: art.nr. 435039 (5 stuks)

1 × FBV 20
Na te bestellen: art.nr. 434827 (5 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter FPP 3600 (polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Filtratiegraad: 99,9% 
Art.nr. 415109

Impuls-filterreiniging nee nee nee

Inschakelautomaat stopcontact nee nee nee

Instelbaar toerental 2-traps met Eco-Modus 2-traps met Eco-Modus 2-traps met Eco-Modus

Slang oprollen en stekkerfixering ja ja ja

Parkeerstand ja nee ja

Softstart / Naloop ja / nee ja / nee ja / nee

Waterniveau detectie ja ja ja

Antistatisch voorbereid nee nee nee

Geluidgedempt ja ja ja

Rijbeugel nee ja nee

Met rubber beklede wielen ja ja ja

SmartStop nee nee nee

Accessoirehouder ja ja ja

Blaasfunctie ja ja ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.)  Watt 1400 1400 1400

Volumestroom (max.)  l/s 69 69 69

Onderdruk (max.)  mbar 259 259 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water)  l 35 / 30 / 23 45 / 40 / 33 22 / 17 / 10

Ketelmateriaal Roestvrij staal Kunststof Roestvrij staal

Geluidsdrukniveau  dB(A) 68,5 68,5 69,5

Afmetingen  L × B × H 46 × 44 × 70 cm 47 × 48 × 79 cm 46 × 44 × 57 cm

Gewicht  kg 9,9 12,6 9,6

Snoerlengte m 12 (PVC), rood 12 (PVC), rood 12 (PVC), rood

Actieradius  m 15,2 – 16,2 15,2 – 16,2 15,2 – 16,2

Toepassingsgebied – Reiniging van grote oppervlakken /
   gebouwen 
– Fabrieks- en machinereiniging

– Reiniging van grote oppervlakken /
   gebouwen 
– Fabrieks- en machinereiniging

– Rond het huis

„uCLEAN“ SERIE REINIGING
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NEUEArt Nr.

Comfortabele afvoer-
slang 
 
(uClean LD-1445 Wet)

Met de standaard afvoer-
slang kan het vuil gemak-
kelijk en volledig worden 
afgevoerd.

uClean Wet serie

De specialisten voor vloeistoffen
Uitstekend uitgerust, krachtig en perfect aangepast aan het zuigen van 
water en vloeistoffen - dat zijn de uClean Wet stofzuigers. Met accessoires 
zoals de vloerzuigmond met rubberen lip en de zuigslang met ergono-
mische handgreep zijn de stofzuigers geoptimaliseerd voor het opzuigen 
van water. Door een patroonfilter aan te schaffen, is droogzuigen ook ge-
makkelijk mogelijk.

INDUSTRIE & REINIGING – NATZUIGER UCLEAN WET

SmartStop 

Afvoerhendel, rem en 
oprijplaat in één. 
(Alleen LD-1432 Wet). 
Chassis met grote rubbe-
ren zwenkwielen en 
wieltjes.

 Praktische uitrusting

Accessoiredepot

Alle meegeleverde accessoires kunnen veilig op de ketel worden 
opgeborgen. 

Beste slanghaspel op de markt.

Onze slangoproller is even eenvoudig als geniaal: twee keer opwinden, 
een keer inklikken, klaar. 
Op die manier is de slang snel veilig opgeborgen en kan hij comfortabel 
worden vervoerd.
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NEUEArt Nr.

uClean LD-1432 Wet
Speciaal voor het absorberen van 
vloeistoffen, 32 liter ketel

uClean LD-1445 Wet
Speciaal voor het absorberen van 
vloeistoffen, 45 liter ketel

uClean Wet

De zuiger speciaal voor het opzuigen van water 
en vloeistoffen
De kampioenen voor de snelle en                                                                                                                              
effectieve manier van het verwerken                                                                                                                                 
van een breed scala aan vloeistoffen

Accessoires  
WaterzuigerÙ 
(zie pagina 91)

 Leveringsomvang: 

Artikelnummer 100043 100050

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset Ù zie leveringsomvang Ù zie leveringsomvang

Papieren-filterzak nee nee

Uitrusting:

Hoofdfilter FSS 1300 (schuimstof) filter
Art. nr. 453415

FSS 1300 (schuimstof) filter 
Art.nr. 453415

Impuls-filterreiniging nee nee

Inschakelautomaat stopcontact nee nee

Instelbaar toerental 2-traps met Eco-Modus 2-traps met Eco-Modus

Slang oprollen en stekkerfixering ja ja

Parkeerstand ja nee

Softstart / Naloop ja / nee ja / nee

Waterniveau detectie ja ja

Antistatisch voorbereid nee nee

Geluidgedempt ja ja

Rijbeugel nee ja

Met rubber beklede wielen ja ja

SmartStop ja nee

Accessoirehouder ja ja

Blaasfunctie ja ja

Afvoerslang nee ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1400 1400

Volumestroom (max.) l/s 69 69

Onderdruk (max.) mbar 259 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water) l 32 / 28 / 21 45 / 40 / 33

Ketelmateriaal Kunststof Kunststof

Geluidsdrukniveau dB(A) 68,5 68,5

Afmetingen L × B × H 43 × 39 × 64 cm 47 × 48 × 79 cm

Gewicht kg 8,3 12,6

Snoerlengte m 12 (PVC), rood 12 (PVC), rood

Actieradius m 15,2 – 16,2 15,2 – 16,2

Toepassingsgebied – Schoonmaak van gebouwen / schoon-
   maakbedrijven
– Loodgieter, hovenier, sauna- / zwembad-      
   onderhoud
– Conciërgedienst

   – Schoonmaak van gebouwen / schoon-
   maakbedrijven
– Loodgieter, hovenier, sauna- / zwembad-      
   onderhoud
– Conciërgedienst

"uClean" SERIE REINIGING
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Daarna is alles 
droog. 
Klus geklaard!

NIEUWNIEUW

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang 3,2m, ergonomische  
handgreep, met extra luchtschuif

453408

2  Zuigstang rvs (elk 50cm) 424842
1  Waterzuigmond 37 cm 414713
1 Voegenzuigmond 37 cm 417028
1 Natfilter (Schuimstof) FSS 1300 453415



Optimale constructie

De aansluiting voor de 
zuigslang in de zuigkop 
zorgt voor een groter 
netto volume en een  
gemakkelijke lediging.

Het lage zwaartepunt 
van de ketel zorgt voor 
een perfecte stabiliteit..

Accessoire-opslag 

Alle modellen hebben een 
accessoiredepot voor het 
opbergen van alle acces-
soires tijdens het werk en 
het transport.

Waterniveau detectie 

Het waterpeil wordt gedetecteerd door een vlotter. 
Zodra het maximale vulvolume is bereikt, kunnen geen vloeistoffen meer 
automatisch worden aangezogen.

 Praktische uitrusting

Intelligente slangoproller

Licht, compact en wendbaar - gemakkelijk te vervoeren en stabiel om te 
rijden. De bovenkant van de bak biedt ruimte voor het opbergen van ge-
reedschap en kleine onderdelen. Zuigslang en kabel zijn veilig opgeborgen 
met een praktische elastische band.

„eCraft“ Serie

Pragmatisch, praktisch, 
goed
Compact, manoeuvreerbaar en robuust. Perfect als 
schoonmaakstofzuiger voor snel gebruik thuis, in de 
hobbykelder of in de werkplaats. Dit is precies waarvoor 
de krachtige alleszuigerserie werd ontwikkeld.            
Toepassingsgerichte accessoires en doordachte            
detailoplossingen maken de nieuwe Starmix alleszuiger 
tot een nuttige allrounder - overal waar een schone 
stofzuiger nodig is.

INDUSTRIE & REINIGING – ALLESKUNNER ECRAFT
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eCraft PL 1422 EWR
Voor nat- en droogzuigen, met        
filterreiniging, 22l-ketel

„eCraft“ serie

Alleskunner zuiger (nat  / droog)
De allrounder voor hobby, werkplaats en garage. 
De eCraft is het optimale instapmodel 
met uitgebreide accessoires en top 
prijs-prestatie verhouding.  

Artikelnummer 102566

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset Ù zie rechterzijde van deze pagina

Extra filter nee

Filterzak 1 × FBV 22  
Na te bestellen: art.nr. 454870 (5 stuks

Uitrusting:

Hoofdfilter Filterpatroon FPP 3400
Filtratiegraad: 99,9 %
 Art.nr. 454856

Impuls-filterreiniging ja, PressClean

Inschakelautomaat stopcontact nee

Instelbaar toerental nee

Slang oprollen en stekkerfixering ja

Softstart / Naloop nee

Waterniveau detectie ja

Antistatisch voorbereid nee

Rijbeugel nee

Parkeerstand ja

Accessoirehouder ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.)     Watt 1400

Volumestroom (max.) l/s
aan motor gemeten 71

Onderdruk (max.) mbar
aan motor gemeten

 
255

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water)                  l 22 / 16 / 14

Ketelmateriaal Kunststof

Geluidsniveau  dB(A) 72

Afmetingen L × B × H 38 × 37 × 50,5 cm

Gewicht kg 6,3

Snoerlengte m 6 (PVC), rood

Actieradius m 8,5 - 9,5 

„ECRAFT“ SERIE REINIGING
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De beste keus 
voor een snelle 
klus

NIEUWNIEUW

Accessoires eCraft PL 1422 EWRÙ

Beschermingsklasse I IPX4

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Zuigslang, Ø35 mm x 2,5 m, zwart, 
met bajonetaansluiting

454771

1  Kunststof handgreep, zonder luchtschuif 454849
2  Zuigbuis, staal verchroomd, Ø35 mm x 50,5 cm 454825
1 Vloerzuigmond met borstel en rubber strips 402413
1 Voegenmondstuk 22,5 cm 417011



NEUEArt Nr.

 Powertechniek voor professionals

Waterstop
Pneumatische waterpeildetectie. 
Zodra de 
vulhoogte bij het zuigen 
van water bereikt is, 
wordt de zuigstroom 
onderbroken.

Waterfilter WF 3200
Perfect geschikt voor 
het gebruik bij het 
zuigen van water. 
Houdt grof vuil tegen.

GS Serie

Het powerpakket voor het 
grove werk

Robuust, duurzaam en veel power: dat onderscheidt de 
reinigingszuiger uit de GS-serie. 
Deze zuigers, die doelgericht werden ontwikkeld voor het 
reinigen van grote oppervlakken en machines, 
hebben grote ketels en bijpassende rijframes. 
In combinatie met speciale accessoiresets kan de 
GS reinigingszuiger elke uitdaging bij het 
dagelijks werk aan

Sterke motoren

Deze reinigingszuiger modellen hebben 2 resp. 3 motoren, bypassmotoren 
die het apparaat in totaal op 2.400 resp. 3.600 watt brengen! Er wordt 
meer volumestroom gemaakt waardoor nog meer zuigvermogen ontstaat.

Kantelframe

De zuigers van de GS serie zijn uitgerust met een kantelframe en een 
comfortabele rijbeugel. Een echte ondersteuning voor veeleisende 
reinigingswerkzaamheden.

INDUSTRIE & REINIGING – REINIGINGSZUIGER GS 2078 PZ & GS 3078 PZ
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NEUEArt Nr.

GS 2078 PZ
De speciale reinigingszuiger 
(nat/droog) met stalen ketel en 
2 motoren

GS 3078 PZ
De speciale reinigingszuiger 
(nat/droog) met stalen ketel en 
3 motoren

GS Serie

Reinigingszuiger voor reiniging van grote 
oppervlakken en machines
De speciale reinigingszuiger voor 
de veeleisende nat- en 
droogreiniging van grote
oppervlakken, hallen en machines.

2× 3×

Accessoireset PZ 
Professionele accessoiresÙ 
(zie pagina 92)

 Leveringsomvang: 

FS mondstuk voor                    
GS 2078/3078
(zie pagina 92)

Waterfilter WF 3200
(zie pagina 98)

 Optionele accessoires: 

Artikelnummer 004020 003924

Leveringsomvang

Accessoireset Ù PZ, art.nr. 003108 Ù PZ, art. nr. 003108

Extra filter 1 × polyester-filterzak FSP 3100 
art. nr. 413501 

1 × polyester-filterzak FSP 3100 
art. nr. 413501

Papieren filterzak 1 × FB 78, art. nr. 413044 (5 stuks) 1 × FB 78, art. nr. 413044 (5 stuks)

Uitrusting

Hoofdfilter FPP 3200 (polyester) 
Filtratiegraad: 99,8% 
art. nr. 413525

FPP 3200 (polyester) 
Filtratiegraad: 99,8% 
art. nr. 413525

Impuls-filterreiniging nee nee

Toestelstopcontact nee nee

Toerentalinsteller nee nee

Geluidgedempt nee nee

Draaggreep met kabelhaak/
slangfixering

ja / nee ja / nee

Kantelframe ja ja

Softstart / naloop nee nee

Waterpeildetectie ja ja

Antistatisch voorbereid nee nee

Accessoiredepot nee nee

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max.) Watt 2400 3600

Volumestroom (max.) l/s 2 × 54 = 108 (2 Motoren) 3 × 54 = 162 (3 Motoren)

Onderdruk (max.) mbar 205 205

Ketelvolume (max.) l 
Bruto-stof-water / ketelmateriaal

78 / 57 / 50 
staal

78 / 57 / 50 
staal

Geluidsdrukniveau  dB(A) 77 79

Afmetingen L × B × H 61,5  × 63 × 97 cm 61,5 × 63 × 97 cm

Gewicht kg 23,5 26,0

Lengte netsnoer m 8,5 (PVC) 8,5 (PVC)

Actieradius m 11,7 – 12,7 11,7 – 12,7

Overige accessoires 

vanaf pagina 91

Beschermingsklasse I

GS SERIE
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Nu kan niets mij 
meer stoppen!



NEUEArt Nr.

 Extra powertechniek voor professionals

Rijbeugel & onderstel
Dankzij de ergonomisch 
gevormde en met rubber 
beklede handgreep kan de 
stofzuiger comfortabel 
worden vervoerd. Het ro-
buuste chassis, met grote 
wielen en stalen zwenk-
wielen, zorgt voor extra 
veiligheid.

Groot voegenmondstuk
Het meegeleverde spleet-
mondstuk maakt het handig 
en gemakkelijk om emulsie en 
spaanders grondig uit de ma-
chine te zuigen.

GS Serie

Vuil scheiden kan zo eenvoudig zijn 
Met twee afzonderlijk schakelbare turbines, een roestvrijstalen tank van 50 liter, 
een geïntegreerde ketel en een geïntegreerde scheidingsbodem, is de GS 2450 
olie & spanen de perfecte stofzuiger voor de metaalverwerkende industrie.            
En dat ook nog in "Made in Germany" kwaliteit.     
Vloeistoffen en vaste stoffen worden zorgvuldig afgezogen en kunnen afzonder-
lijk worden afgevoerd. 

Dubbele power

De stofzuiger is uitgerust met 2 motoren van elk 1200 W. Deze kunnen  
afzonderlijk worden ingeschakeld.     
Op die manier kan de zuigkracht naar behoefte worden aangepast.  

Ketel met bezinkingsmechanisme en scheidingsbodem

Dankzij de geïntegreerde scheidingsbodem kunnen vaste stoffen gemakkelijk 
worden uitgegoten nadat de vloeistof is afgetapt.     
De RVS ketel van 50 liter wordt met een hendel neergelaten en op wieltjes naar 
de gewenste locatie getransporteerd.

INDUSTRIE & REINIGING – INDUSTRIEZUIGER GS 2450 OLIE & METAAL
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NEUEArt Nr.

GS 2450 olie & metaal
De industriële stofzuiger voor olie 
en metaal met RVS ketel en 
2 motoren

GS Serie

De industriële stofzuiger voor de gescheiden  
verwijdering van olie en metaal
De krachtige industriële stofzuiger
vooral voor de extractie van 
spanen en vloeistoffen die apart          
verwijderd moeten worden.

Accessoires Olie & Spanen-
zuiger 
(zie vanaf pagina 99)

 Leveringsomvang: 

Machine-reinigingsset MR 
 (zie pagina 100)

 Optionele accessoires: 

Artikelnummer 102979

Leveringsomvang

Accessoires Ù zie rechterzijde van deze pagina

Extra filter -

Filterzak -

Uitrusting

Hoofdfilter FPP 5000 (polyester)  
Filtratiegraad: 99,9 % 
art. nr.: 455815

Filterreiniging nee

Antistatisch voorbereid nee

Waterpeildetectie ja

Afvoerslang ja

RVS ketel met bezinkingsmechanisme ja

Geïntegreerde scheidings voor olie en spanen ja

Robuust metalen chassis / ergonom. rijhandvat ja / ja

Accessoire-depot ja

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max.) Watt 2 x 1200

Volumestroom (max.) l/s 2 × 54 = 108 (2 Motoren)

Onderdruk (max.) mbar 205

Ketelvolume (max.) l 
Bruto-stof-water / ketelmateriaal

50  
RVS (V2A)

Geluidsdrukniveau dB(A) 77

Afmetingen L × B × H 57,9 × 76 × 107,2 cm

Gewicht kg 37

Netsnoer m 8 (Neopreen, H07RN-F)

Actieradius m 11,5

GS SERIE
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Alles eenvoudig 
en professioneel
opgeruimd!

Groot accessoire depot
Twee grote manden aan 
de voorkant van de 
stofzuiger bieden voldo-
ende ruimte voor de 
stofzuiger en de schoon-
maakaccessoires.

Functionele  
afvoerslang

De vloeistof kan gemak-
kelijk worden afgetapt, 
dankzij het transparante 
materiaal kan het vulni-
veau worden afgelezen 
en de GEKA-koppeling 
maakt een veilige aans-
luiting mogelijk. 

NIEUWNIEUW
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Beschermingsklasse I IPX4

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Slang PUR antistatisch EL 40-350 455747
1  Voegenzuigmond 24 cm Ø 40 mm 455723
1  Microfilter FPP 5000 455815



 Topfuncties voor veilig werken

Speciaal ontworpen 
voor gevaarlijke stoffen

Voldoet aan de wettelijke 
eisen van de ATEX-produc-
trichtlijn 2014/34/EU  
(ATEX zone 22) en  
stofklasse H voor het   
opzuigen van droog,   
gevaarlijk en brandbaar 
stof.

Duurtest volstaan
De stofzuiger is  
uitgerust met een 
krachtige borstelloze 
motor, is bijzonder  
efficiënt en geschikt 
voor continu gebruik 
(>5.000h) - voor top-
prestaties de hele dag 
door. 

GS Serie

Gevaarlijk? 
Precies zijn ding!
Droog, brandbaar, gevaarlijk voor de gezondheid en explosief - 
dat is het werkterrein van de GS H-1150 ATEX Zone 22.  
Met stofklasse H en 50 liter roestvrijstalen reservoir met daal-
mechanisme is het de veiligheidsstofzuiger met kwaliteit "Made 
in Germany" voor gebruik in de farmaceutische, chemische, voe-
dingsmiddelen- en metaalverwerkende industrie.

Filterreiniging en filtercontrole lampje

Het filtercontrolelampje maakt het mogelijk direct te zien of het filter  
moet worden gereinigd.      
Het reinigen gebeurt manueel via een hendel op de stofzuiger. 

Ketel met bezinkmechanisme

De ketel kan met de hendel van het daalmechanisme worden neergelaten en 
dankzij de aan de onderzijde aangebrachte wieltjes gemakkelijk naar het  
ledigingspunt worden geduwd en geleegd.

INDUSTRIE & REINIGING – INDUSTRIËLE VEIL IGHEIDSZUIGER GS H-1150 ATEX ZONE 2
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GS H-1150 ATEX ZONE 22
De industriële veiligheidsstofzuiger 
voor gevaarlijk stof met 50 liter RVS 
ketel.

GS Serie

De industriële veiligheidsstofzuiger voor gevaarlijk 
stof van stofklasse H en in de ATEX zone 22
De professionele oplossing voor droogzuigen in de gevarenzone.

 

Accessoires GS H-1150 ATEX Zone 
22Ù 
(zie pagina 99)

 Leveringsomvang: 

 Optionele accessoires:

Artikelnummer 102962

Leveringsomvang

Accessoires Ù zie rechterzijde van deze pagina

PE-filterzak 1 x FBPE 50 opvangzakken  (10 stuks), 
      (Art. nr.: 455839 10 stuks)

Uitrusting

Hoofdfilter 1 x polyester vouwfilter + FP 8500 (H14),                                                                                                                                           
     Art. nr. 413525 
1 x PE-filterzak FSP 12000 M,                                                                                                                                               
     Art. nr.: 455839

Filterreiniging ja - handmatige filterreiniging

Filtercontrole lampje ja

Softstart / naloop ja / nee

Antistatisch voorbereid ja

RVS ketel met afzetmechanisme ja

Robuust metaal onderstel /  
ergonomische rijbeugel 

ja/ 
ja

Accessoire-depot ja

Technische gegevens

Opgenomen vermogen (max.) Watt 1100

Volumestroom (max.) l/s 50

Onderdruk (max.) mbar 248

Ketelvolume (max.) l 
Bruto-stof-water / ketelrmateriaal

50  
RVS (V2A)

Geluidsdrukniveau  dB(A) 75

Afmetingen L × B × H 57,9 × 76 × 126,8 cm

Gewicht kg 37,5

Netsnoer m 8 (Neopreen, H07RN-F) 

Actieradius m 11,5 – 12,5

GS SERIE
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Ik kan alle 
stof aan!

Machine reinigingsset MR 
(zie pagina 100)

Ergonomische 
rijbeugel
De ergonomische, met 
rubber beklede handgreep 
maakt het gemakkelijk om 
de stofzuiger te vervoeren.

Accessoires depot en 
chassis
Twee manden aan de 
voorkant bieden ruimte 
voor accessoires. Het 
stevige metalen onder-
stel met grote wielen en 
stalen zwenkwielen bie-
dt stabiliteit.

NIEUWNIEUW

PE

Beschermingsklasse I IP54

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Slang antistatisch EL  Ø 40 mm x 3,5 m 455761
2 Zuigbuis St.Cr.  (elk 50cm), Ø 40 mm 455778
1 Handgreep St.Cr., Ø 40 mm 455785
1 Professionele aluminium vloerzuigmond 37 cm 455792
1 Cartridge filter FP 8500 H14 455808
1 Polyester-filterzak FSP 12000 M 455822
1 FBPE 50 opvangzakken (10 stuks) 455839



2,5–8 m*
▲

▲

11 m
▲

▲

Maximale aanzuighoogte/
transporthoogte
De max. aanzuighoogte*
bedraagt uiterlijk 2,5 m, als er
alleen water (zonder lucht)
wordt opgezogen – de buis
bevindt zich compleet onder
water (= volzuigmodus). De
max. aanzuighoogte* bedraagt
uiterlijk 8 m, als er een mengsel
van water en lucht wordt
opgezogen (= slurpmodus).

Geïntegreerde pomp/
maximale transport   
afstand
De geïntegreerde pomp
pompt de opgezogen vloeistof
uit de ketel. De
maximale transportafstand
bedraagt daarbij 50 meter
bij een hoogteverschil van
maximaal 3 meter.

Pompszuiger voordelen:

– Aansluiting voor afvoerslang
– FI-veiligheidsschakelaar in de netvoedingsleiding
– Speciale filterzakken
– Op het gebruik toegespitste speciale accessoires
– Pomp kan volledig gedemonteerd worden en de ketel kan afgesloten
    worden. En het apparaat is hierdoor ook als normale nat / droog-zuiger te
    gebruiken.

Brandweerstofzuiger voordelen:
– Drukwaterdicht veiligheidsstopcontact (IP68)
– Drukwaterdichte veiligheidsstekker (IP68)
– Rode zuig- en afvoerslang
  (C-koppeling behoort tot leveringsomvang)
– Reflecterende veiligheidsstrips
Top kwaliteit "Made in Germany"

 De pompzuiger van Starmix

Speciale stofzuiger

Met de stroom mee
Bij het verwijderen van grote hoeveelheden vloeistof zijn de 
Starmix pomp- en brandweerzuigers een betrouwbare partner. 
Dankzij de robuuste RVS ketel en speciaal ontwikkelde  
detail-oplossingen hebben de zuigers hun sporen verdiend in 
de industrie, de bouw, bij de technische                                          
hulpdiensten en brandweer.

Waterstop
Pneumatische waterpeildetectie.
Bij het bereiken van het maximale
vulpeil wordt de zuigstroom
automatisch onderbroken.

INDUSTRIE & REINIGING – SPECIALE STOFZUIGER MET GEÏNTEGREERDE POMP

Kenmerken van de pomp:

– Droogloopbeveiliging, onderhoudsvrij, met thermische wikkelbeveiliging
– Met ingebouwde vlotter
– Motorbehuizing en rotoras van roestvrij staal
– Greep, pompbehuizing en veiligheidszeef van 30% glasvezelversterkt
   kunststof

 50 m 

3 m
▲

▲
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uClean PA-1455 KFG
De waterzuiger met geïntegreerde
pomp

uClean PA-1455 KFG FW
De waterzuiger met geïntegreerde
pomp en drukwaterdicht            
stopcontact / stekker

Speciale stofzuiger

Waterzuiger met geïntegreerde pomp
De speciale waterzuiger voor het verwijderen van grote hoeveelheden vloeistoffen.

Artikelnummer 019086 019093

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset ÙPompzuiger onderdelen ÙBrandweerzuiger onderdelen

Extrafilter 1 × FSS 1200 (Schuimstof)  
Art.nr. 413297

1 × FSS 1200 (Schuimstof)  
Art.nr. 413297

Filterzak 1 × FSN 80, art.nr. 424071 1 × FSN 1000, art.nr. 424569

Uitrusting:

Hoofdfilter FPP 3600 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

FPP 3600 (Polyester) 
Filtratiegraad: 99,9 % 
Art.nr. 415109

Impuls-filterreiniging nee nee

Inschakelautomaat stopcontact ja ja, waterdicht (IP68)

Instelbaar toerental ja, 2-traps met Eco-Modus ja, 2-traps met Eco-Modus

Slangopwikkeling / stekkerfixering ja / ja ja / ja

FI-beveiligingsschakelaar ja ja

Kantelframe ja ja

Softstart / Naloop ja ja

Waterniveau detectie ja ja

Antistatisch voorbereid ja ja

Geïntegreerde dompelpomp ja ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.)           Watt 2210 incl. pomp 2210 incl. pomp

Volumestroom (max.)                           l/s 69 69

Onderdruk (max.)                              mbar 259 259

Ketelvolume (max.) Bruto-stof-water)      l 55 / 50 / 43 l 55 / 48 / 92 l

Ketelmateriaal Roestvrij staal Roestvrij staal

Geluidsdrukniveau                            dB(A) 73 ± 2 73 ± 2

Afmetingen                                  L × B × H 52 × 51 × 100 cm 52 × 51 × 93 cm

Gewicht (inkl. Dompelpomp, netto)       kg 26,5 26

Snoerlengte                                            m 8,40 (H07RN-F, 
incl. FI-beveiligingsschakelaar)

8,40 (H07RN-F, 
incl. FI-beveiligingsschakelaar)

Actieradius                                            m 13,0 – 14,0 13,0 – 14,0

Transportvermogen pomp (max.)       l/min 330 330

Aanzuighoogte in volzuigmodus             m 2,5 2,5

Aanzuighoogte in slurpmodus                m 5 – 8 5 – 8

Transporthoogte (max)                           m 11 11

Transportafstand (max.)                         m 55 55

Pompzuiger           
onderdelenÙ

Brandweerzuiger 
 onderdelenÙ

 Leveringsomvang: 

SPECIALE STOFZUIGER

Overige accessoires  

vanaf pagina 91

Beschermingsklasse I
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 Powertechniek voor professionals

Kabelhaak

De nieuwe afsluitbare
kabelhaak biedt een
veilige, betrouwbare
bevestiging van de kabel
tijdens het transport van
de zuiger. Licht en
eenvoudig te bedienen
dankzij een draaischar-
nier..

Extra lange  
wielbasis 

voor optimale          
kantelveiligheid.

Comfortabel werken 

door voetbediening van de grote in- en uitschakelaar en de zijdelingse
parkeerpositie voor de stofzuigeraccessoires. Laag gewicht, de stofzuiger
incl. accessoires is eenvoudig met één hand te vervoeren.

Heel stil en veilig

Superstille geluidgedempte motor, ideaal voor de reiniging tijdens
winkeluren. Elastische stootranden en rubber wielen voor een soepele,
zachte loop. Het glij-ijzer aan de onderzijde zorgt voor een zo goed als
barrièrevrij doorrollen bij drempels

TS-serie

Stil, compact, hoge zuigkracht
De TS droogzuiger met geïntegreerde geluidsdemper. 
De krachtige zuigkracht en de compacte en lichtgewicht ontwerp     
maken efficiënt werken mogelijk, zelfs tijdens kantooruren.

INDUSTRIE & REINIGING – DROOGZUIGER TS74
75
74
75



TS SERIE

TS 714 RTS HEPA
De kleine droogzuiger met geluid-
demping

Droogzuiger 

Droogzuiger
Droogzuigers zijn perfect voor de droogreiniging in het hotelwezen, de gastronomie en op kantoor.                                  
Met het HEPA-filter een plus voor de reiniging, speciaal voor mensen met allergie voor huisstof.                                         
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Accessoireset RTSÙ 
(Onderdelen vanaf pagina 101)

 Leveringsomvang: 

Accessoires

4 plaatsen voor opbergen
van accessoires aan de
achterzijde van de
stofzuiger alsmede
zijdelingse parkeerposities
voor mondstukken.

Vermogensregeling 

Voor een efficiënte
opname van het vuil
kan het zuigvermogen
passend voor elke
vloerbedekking worden
ingesteld.

Klein, sterk, wendbaar:
speciaal voor de
droogreiniging.

Artikelnummer 017716

Leveringsomvang:

Accessoires:

Accessoireset ÙRTS, alleen onderdelen bestelbaar

Extra filter Uitblaasfilter TS EPA E12

Filterzak 1 × FBV 11/ 14
Na te bestellen: art.nr. 444154 (10 stuks)

Uitrusting:

Hoofdfilter Vliesfilterkorb TS

Impuls-filterreinigingg nee

Inschakelautomaat stopcontact nee

Eco-Modus ja

Geluidgedempt ja

Draaggreep met kabelhaak / slangfixering ja

Parkeerpositie voor vloermondstuk ja

Softstart / Naloop nee

Waterniveau detectie nee

Antistatisch voorbereid nee

Accessoirehouder ja

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen (max.) Watt 700

Volumestroom (max.) l/s 42

Onderduk (max.) mbar 210

Ketelvolume (max.) Bruto-stof l 14

Ketelmateriaal Kunstof

Geluidsdrukniveau  dB(A) 62

Geluidsvermogensniveau            dB(A) 73

Afmetingen L × B × H 40 × 29 × 40,5 cm

Gewicht kg 4,9

Snoerlengte m 10 (PVC)

Actieradius m 13,0

# Uitrusting Artikel nr.:

1 Slang 32 – 250 TS (incl. handgreep), ø 32 mm × 2,5 m 436326
2 Zuigbuis aluminium TS 32 – 50 (elk 50 cm) 436425
1 Prof. universeel mondstuk 27 TS (omschakelbaar) 426402
1 Voegenmondstuk 23 TS (23 cm lang) 436388
1 Bekledingmondstuk 10 TS (10 cm breed) 436418



MADE
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INDUSTRIE & REINIGING – HAAGA VEEGMACHINE

Haaga veegmachines: 
het is pas goed genoeg, als het niet beter kan

Dit is het merk voor iedereen die voor 100% op zijn
apparatuur wil kunnen vertrouwen. In het omvangrijke
assortiment van Haaga veegmachines vindt niet alleen
het facility bedrijf iets van zijn trekken maar ook de
particulier die voor zijn kleine tuinpaden een veger zoekt.

-
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Veegmachines 

Krachtig, efficiënt en robuust
Grotere vaste oppervlakken met een bezem vegen kost veel tijd en energie.                                                                            
Haaga veegmachines voeren dit werk sneller en makkelijker uit.                                                                                                                                             
De gepatenteerde platte-bezemtechniek maakt ze bijzonder efficiënt, stil en handzaam.                                                             
In tegenstelling tot de gebruikelijke walsveegmachines vegen de platte bezems zowel natte                                                     
als droge bladeren, stenen, kleine en grote materialen al voor de machine op.                                                                                                                                        
Niets verhindert de opname van het vuil.                                                                                                                                     
Compacte afmetingen en het geringe gewicht zorgen voor eenvoudig werken zonder vermoeidheid.

De sterke partner onder alle omstandigheden:

Alex P. over de Haaga 497:

"Met de Haaga 497 heb ik de hele tuin in een paar minuten geveegd. 
In één werkgang pakt hij werkelijk alles schoon op, van bladeren tot 
zand, dankzij de praktische hoogteverstelling. Zo blijft er meer tijd over 
voor de belangrijke zaken - onze klanten."

Hendrik K. over de Haaga 477 Profi:

„Het weer samenvegen van het vuil voor de machine was bij ons vaak 
noodzakelijk. Dit kan hinderlijk zijn en kost ook tijd. Met de Haaga 477 
Profi gaat dat nu echter heel snel en heel gemakkelijk. Rij er één keer 
overheen en het is klaar."

VEEGMACHINES
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Haaga veegmachine serie

Beproefd systeem met verbeterde techniek
Haaga veegmachines onderscheiden zich door de bijzonder eenvoudige hantering en hoge kwaliteit.                                       
Met het unieke platte-bezemsysteem wordt vuil niet voor de machine uitgeschoven maar belandt het direct in de verzamelbak. 

Door het turbo-veegsysteem met extra veegwals wordt het vuil dubbel geveegd terwijl er maar één keer overheen            
gegaan wordt.                                                                                                                                                                                          
“Made in Germany” is voor ons ook bij de veegmachines een absoluut kwaliteitscriterium, en dus een absolute must. 

 Features, die het vegen makkelijker maken 

INDUSTRIE & REINIGING – HAAGA VEEGMACHINES

Veegwals voor fijn vuil:

Veegt tweemaal bij
eenmaal passeren.
Zelfs het fijnste vuil wordt
opgenomen.

accu powerWerkt op batterijen:

Nog handiger in ge-
bruik dankzij de elektri-
sche borstelaandrijving. 
Alleen begeleiden in 
plaats van duwen. 
Handmatige toepassing 
is ook mogelijk.

Features Haaga 677

Met de Haaga techniek 
wordt vegen weer leuker 

Ergonomische duwbeugel:
De ergonomische duwbeugel maakt het bijzonder 
comfortabel in het gebruik en ontziet de rug. 

Aan beide kanten uitstekende platte bezems:
Dit zorgt voor meer veegvermogen. Ook het
vegen onder randen is daardoor geen
probleem.

Verticale opslag:
De 180°-beweegbare beugel zorgt voor een         
ruimtebesparende opslag van de veegmachine.     
Zo kan het apparaat ook in de kleinste ruimten   
worden opgeborgen als het niet wordt gebruikt.

Geoptimaliseerde ketel vorm:
Door de vorm van de ketel kunnen obstakels 
gemakkelijk worden gepasseerd. Bovendien is 
de container gemakkelijk te openen en te sluiten 
dankzij het slimme sluitsysteem.
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VEEGMACHINES

üFijn / grof vuil moeiteloos vegen

üTopkwaliteit "Made in Germany" 

üNat- en droog vegen

ü Hoger veegvermogen door aan beide zijden 

uitstekende platte bezems

ü Aangename licht loop en lange levensduur door 

riemloze aandrijving

ü Makkelijk vegen bij stenen randen en muren 

dankzij extra geleidingsrollen

ü Optimaal reinigingsvermogen op verschillende   

ondergronden dankzij traploze hoogteverstelling 

van de borstels

üRuimtebesparende opslag
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Borstelhouder en    
zijwals:

Deze ondersteunen het 
volgen van de schijfbor-
stels.  De zijrol beschermt 
bovendien de borstelha-
ren en het kwastje bij het 
vegen dicht bij de rand.

Hoogte instellingen:

De traploze hoogteverstel-
ling garandeert een opti-
male bodemaanpassing. 
Op niveau 8 wordt zelfs 
hardnekkig vuil moeite-
loos verwijderd.
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Veegmachines
haaga 355 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 55 ✓ ✓ enkelz. ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 1.600 7,2 20 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓
haaga 375 ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 75 ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 2.900 11,1 50 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 477 Profi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 77 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 3.000 14,6 50 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 497 Profi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 97 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 3.600 15,7 50 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 677 Profi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ 77 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 90 3.600 20,2 50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 697 Profi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 97 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 90 4.100 21,1 50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 697 Profi plus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 97 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 120 4.100 21,1 50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 137 accu ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ 37 ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 45 1.225 2,8 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

De keuze is aan u
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Feinschmutzkehrwalze

Kehrt zweifach bei einer 
Überfahrt. Selbst feinster 
Schmutz wird aufgenom-
men.

Höhenverstellbarer
Teleskop-Schubbügel

mit drei einstellbaren 
höhen für komfortables 
Arbeiten.

INDUSTRIE & REINIGING – VIND DE JUISTE VEEGMACHINE

Turbo veegsysteem
Tegen elkaar in draaiende
platte bezems schuiven het
veegmateriaal direct in de
verzamelbak.                 
Met een extra veegwals 
voor fijn vuil vegen de   
machines tweemaal        
gedurende een rit en      
nemen zo zelfs de kleinste 
vuildeeltjes mee.

Vier jaar garantie 
op slijtage 

Op de borstels*
garandeert een
volledige capaciteit
van de veegmachine
gedurende langere tijd.

*

Producten
   Veeg-
frequentie Toepassingsgebied

J A A R
GARANTIE
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Veegmachines
haaga 355 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 55 ✓ ✓ enkelz. ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 1.600 7,2 20 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓
haaga 375 ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 75 ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 2.900 11,1 50 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 477 Profi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 77 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 3.000 14,6 50 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 497 Profi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 97 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 3.600 15,7 50 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 677 Profi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ 77 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 90 3.600 20,2 50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 697 Profi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 97 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 90 4.100 21,1 50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 697 Profi plus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 97 ✓ ✓ enkelz. ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 120 4.100 21,1 50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
haaga 137 accu ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ 37 ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 45 1.225 2,8 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗
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Das System der rotierenden Tellerbesen

Ausführliche Erklärungen zum Tellerbesen-System 
oder zum Turbo-Kehrsystem sowie zum intelligenten 
Luftführungssystem von Haaga Kehrsysteme finden 
Sie auf unserer Webseite.

Behälter

Einfaches Öffnen und Sch-
ließen des Behälters dank 
neuem Mechanismus. 
Vereinfachte Handhabung 
durch ein smartes Ver-
schlusssystem.

Behälterform

Angeschrägter Container 
für die leichtere Überque-
rung von Stufen.

Geringe stofvorming 
door slimme        
luchtgeleiding
De 400- en 600-serie
zijn uitgerust met twee
speciale filters.               In 
de machine wordt daar-
door de stofhoudende 
lucht gereinigd en   terug-
gevoerd in het veegcircuit.

iSweep 

Vormgesloten constructie
en zelfsmerende materia-
len, voor verhoogde be-
trouwbaarheid en       
duurzaamheid van de
aandrijfkoppeling.
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Toepassingsgebied Eigenschappen en technische gegevens Vloerafwerking Veegsel



haaga 355
Voor gebruik rondom het huis, in de
tuin en in kleinere winkelbedrijven. 

haaga 375
Voor gebruik af en toe op middel- 
grote oppervlakken tot ca. 1.000 m².

haaga 477 Profi
Voor industrieel gebruik op
grotere oppervlakken tot ca.
1.500 m².

Veegmachines

Beste veegprestaties, eenvoudig- en comfortabel 
in gebruik

INDUSTRIE & REINIGING – HAAGA VEEGMACHINES

Huis & Tuin

Verklaring pictogrammen:

Industrieël & Bedrijfsmatig Grote oppervlakken

*gemeten aan de buitenste rand van de platte bezem

NIEUWE 

artikelnummers

haaga 355, haaga 375, haaga 477 Profi, haaga 497 Profi:

Artikelnummer: 101057 101040 101033 101019 100500 101002 100180

Uitrusting:

iSweep ja nein ja ja ja ja ja 

Turbo-veegsysteem ja ja ja ja ja ja ja

Aan beide kanten uitstekende platte
bezems

ja ja ja ja ja ja ja

Zijdelingse geleiding ja – enkelzijdig nee ja – enkelzijdig ja – enkelzijdig ja – enkelzijdig ja – enkelzijdig ja – enkelzijdig

Bürsten-Niederhalter nee nee ja ja ja ja ja

Borstel-hoogteverstelling ja ja – traploos ja – traploos ja – traploos ja – traploos ja – traploos ja – traploos

Tegen vuil beschermde tandwielkast nee nee ja ja ja ja ja

Ergonomische duwgreep nee nee ja ja ja ja ja

In hoogte verstelbare duwbeugel ja (90 – 95 – 100 cm) nee nee nee nee nee nee

Flexibele afdichtingslippen voor stofarm
vegen

nee nee ja ja ja ja ja

Veegwals voor fijn vuil ja ja ja ja ja ja ja

Accu-aandrijving 
 

nee nee nee nee ja
Looptijd:  ca. 90 min.
Looptijd: ca. 7 uur

ja
Looptijd:  ca. 90 min.
Looptijd: ca. 7 uur

ja
Looptijdt:  ca. 120 nin.
Looptijd: ca. 9 uur

Technische gegevens:

Veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem

Borstelaandrijving handmatig handmatig handmatig handmatig accu-aangedreven of handmatig accu-aangedreven of handmatig accu-aangedreven of handmatig

Veegbreedte* cm 55 75 77 97 77 97 97

Opvangdepot (max.) l 20 50 50 50 50 50 50

Veegvermogen     m2/h       1.600 2.900 3.000 3.600 3.600 4.100 4.100

Gewicht      kg 7,2 11,1 14,6 15,7 20,2 21,1 21,1

Toepassingsgebied huis en tuin, smalle paden tankstations, werkplaatsen, parkeerplaat-
sen, boerderijen, toegangswegen

tankstations, werkplaatsen, parkeerplaat-
sen, boerderijen, opslagruimtes,
fabriekshallen

tankstations, werkplaatsen, parkeerplaat-
sen, boerderijen, opslagruimtes,
fabriekshallen

gebouwbeheerders, schoonmaak-         
bedrijven, tankstations, werkplaatsen,
parkeerplaatsen, boerderijen,               
opslagruimtes, fabriekshallen

gebouwbeheerders, schoonmaak-bedrij-
ven, tankstations, werkplaatsen,
parkeerplaatsen, boerderijen, 
opslagruimtes, fabriekshallen

gebouwbeheerders, schoonmaak-         
bedrijven, tankstations, werkplaatsen,
parkeerplaatsen, boerderijen, 
opslagruimtes, fabriekshallen

NIEUWE

art
ike

lnu
mmers
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NIEUWE 

artikelnummers

haaga 355, haaga 375, haaga 477 Profi, haaga 497 Profi:

haaga 497 Profi
Voor industrieel gebruik op grote  
oppervlakken tot ca. 2.000 m².

haaga 677 Profi
Voor industrieel gebruik op grote op-
pervlakken tot ca. 2.500 m².
Accu-aangedreven of handmatig.

haaga 697 Profi
Voor industrieel gebruik op zeer grote
oppervlakken tot ca. 3.000 m².
Accu-aangedreven of handmatig.

haaga 697 Profi plus
Voor industrieel gebruik op zeer grote
oppervlakken tot ca. 3.500 m².
Accu-aangedreven of handmatig.

Artikelnummer: 101057 101040 101033 101019 100500 101002 100180

Uitrusting:

iSweep ja nein ja ja ja ja ja 

Turbo-veegsysteem ja ja ja ja ja ja ja

Aan beide kanten uitstekende platte
bezems

ja ja ja ja ja ja ja

Zijdelingse geleiding ja – enkelzijdig nee ja – enkelzijdig ja – enkelzijdig ja – enkelzijdig ja – enkelzijdig ja – enkelzijdig

Bürsten-Niederhalter nee nee ja ja ja ja ja

Borstel-hoogteverstelling ja ja – traploos ja – traploos ja – traploos ja – traploos ja – traploos ja – traploos

Tegen vuil beschermde tandwielkast nee nee ja ja ja ja ja

Ergonomische duwgreep nee nee ja ja ja ja ja

In hoogte verstelbare duwbeugel ja (90 – 95 – 100 cm) nee nee nee nee nee nee

Flexibele afdichtingslippen voor stofarm
vegen

nee nee ja ja ja ja ja

Veegwals voor fijn vuil ja ja ja ja ja ja ja

Accu-aandrijving 
 

nee nee nee nee ja
Looptijd:  ca. 90 min.
Looptijd: ca. 7 uur

ja
Looptijd:  ca. 90 min.
Looptijd: ca. 7 uur

ja
Looptijdt:  ca. 120 nin.
Looptijd: ca. 9 uur

Technische gegevens:

Veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem Turbo veegsysteem

Borstelaandrijving handmatig handmatig handmatig handmatig accu-aangedreven of handmatig accu-aangedreven of handmatig accu-aangedreven of handmatig

Veegbreedte* cm 55 75 77 97 77 97 97

Opvangdepot (max.) l 20 50 50 50 50 50 50

Veegvermogen     m2/h       1.600 2.900 3.000 3.600 3.600 4.100 4.100

Gewicht      kg 7,2 11,1 14,6 15,7 20,2 21,1 21,1

Toepassingsgebied huis en tuin, smalle paden tankstations, werkplaatsen, parkeerplaat-
sen, boerderijen, toegangswegen

tankstations, werkplaatsen, parkeerplaat-
sen, boerderijen, opslagruimtes,
fabriekshallen

tankstations, werkplaatsen, parkeerplaat-
sen, boerderijen, opslagruimtes,
fabriekshallen

gebouwbeheerders, schoonmaak-         
bedrijven, tankstations, werkplaatsen,
parkeerplaatsen, boerderijen,               
opslagruimtes, fabriekshallen

gebouwbeheerders, schoonmaak-bedrij-
ven, tankstations, werkplaatsen,
parkeerplaatsen, boerderijen, 
opslagruimtes, fabriekshallen

gebouwbeheerders, schoonmaak-         
bedrijven, tankstations, werkplaatsen,
parkeerplaatsen, boerderijen, 
opslagruimtes, fabriekshallen

accu power accu power accu power

De veegmachines van Haaga bieden voor iedere toepassing het juiste apparaat. Kleinere en grotere oppervlakken rondom 
het huis, tuin, op parkeerplaatsen en bij tankstations worden net zo moeiteloos schoon als grote oppervlakken in fabrieks-
hallen of in werkplaatsen..

VEEGMACHINES
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haaga 677 Profi, haaga 697 Profi, haaga 697 Profi Plus:



HAAGA VEEGMACHINES – HAAGA 137 ACCU

Feinschmutzkehrwalze

Kehrt zweifach bei einer 
Überfahrt. Selbst feinster 
Schmutz wird aufgenom-
men.

Höhenverstellbarer
Teleskop-Schubbügel

mit drei einstellbaren 
höhen für komfortables 
Arbeiten.

Comfortabele reiniging
Door het platte ontwerp
van de Haaga 137 accu
bezem en de flexibele
verbinding op de
telescoopsteel, waardoor
moeilijk bereikbare
plaatsen, zoals onder
auto's of banken grondig  
worden gereinigd.

Snoerloos, compact 
en eenvoudig te 
manoevreren.
Ideaal voor de reiniging 
tussendoor tot in de 
kleinste hoeken. Met 
grote vuilopvanglade, 
rubberbeklede wielen 
en twee tegen elkaar in 
draaiende platte be-
zems.

 Powertechniek voor professionals

Vuilopvanglade

De zeer ruime vuilopvanglade met een opvangvolume van
2 liter garandeert lang vegen zonder tussendoor te moeten legen.

Lithium-ionen-accu

De Haaga 137 accu is uitgerust met een krachtig lithium-ionen-accupack
(10,8 V 2.0 Ah). Deze zorgt voor een looptijd van ca. 45 minuten. Er kan
optioneel nog een tweede accu direct op het apparaat worden meegevoerd.
De snellader (90 min. per accu) wordt standaard bij het apparaat geleverd.

Veegmachines

Vlotte veger voor
tussendoor
U kent de situatie: fijn vuil verzamelt zich overal in een 
mum van tijd.                                                                       
In entreeruimtes zoals gangen, trappenhuizen en 
hotellobby's, maar ook op vliegvelden, treinstations,       
beurzen of aan de ontbijttafel thuis.                                             
Met de Haaga 137 accu zijn deze plaatsen in een mum van 
tijd weer schoon. Snel, rustig en zonder veel poespas. 

INDUSTRIE & REINIGING – HAAGA VEEGMACHINES84
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VEEGMACHINES

Artikelnummer: 020297

Uitrusting:

iSweep nee

Turbo-veegsysteem nee

Aan beide kanten uitstekende platte
bezems

ja

Zijdelingse geleiding nee

Borstelneerhouder nee

Borstel-hoogteverstelling nee

Tegen vuil beschermde tandwielkast nee

Ergonomische duwgreep nee

In hoogte verstelbare duwbeugel ja

Flexibele afdichtingslippen voor           sto-
farm vegen

nee

Veegwals voor fijn vuil ja

Accu-aandrijving ja

Accutype Lithium-Ionen-Accu

Looptijd ca. 45 min./30 min. (op harde vloeren / tapijten)

Laadtijd ca. 90 min.

Technische gegevens:

Verwerkingsprincipe Turbo veegsystem

Borstelaandrijving elektrisch

Veegbreedte cm 37

Vuillade volume (max.) l 2

Veegvermogen    m2/h   1.225

Gewicht      kg 2,8

Toepassingsgebied Voor de reiniging tussendoor bijv. op
beursstands, in eetcafés, lobby's, keukens
of bioscopen 

★ Schoon tot in elke hoek:
     2 extra zijvegers in de leverings-      
     omvang EXTRA + GRATIS

 Snellader: laadtijd per
     accu ca. 90 minuten 

★ Ergonomische handgreep,
     telescoopstang & parkeerpositie
     voor ruimtebesparend opbergen.
     Praktische bediening met één hand.

★ Geschikt voor gladde vloeren       
     en laag- polig tapijt

Veegmachines

Industriële accu veegmachine
Voor de stille en comfortabele reiniging tussendoor zowel in- als outdoor. De los opgehangen veegwals past zich     
perfect aan tapijt of harde vloer aan. Geen spoorvorming op kwetsbare vloeren dankzij de rubberbeklede wielen. 

Haaga 137 accu
Accu-veegbezem voor de snelle
reiniging tussendoor in de
professionele omgeving. 

Eenvoudige montage 

Zowel de afzonderlijke
zijdelingse vegers als de
hoofdveegwalsen zijn te
vervangen zonder
gereedschap.

Zijdelingse vegers
De tegen elkaar in
draaiende zijdelingse
vegers zorgen voor een
perfect veegresultaat,
ook op moeilijke
plaatsen zoals hoeken
en randen.

Snel, stil en snoer-
loos
– zo is tussendoor
schoonmaken

★ Laag geluidsniveau –
     ook voor de reiniging tijdens
     winkeltijden

★ Grote voetschakelaar voor
     eenvoudig in- en uitschakelen
     zonder bukken

2 × EXTRA
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ZUBEHÖR

Welche Aufgabe auch auf Dich wartet. Mit dem starmix  
Zubehör für spezielle Anwendungsfälle bist du top gerüstet. 

Empfehlungen für alle Fälle.
Accessoires

Aanbevelingen voor speciale situaties

 Antistatische uitrusting

Een statische schok bij het zuigen? Dat kennen veel werklui.
Dit wordt veroorzaakt door elektrostatische ladingen in de zuigslang.     
De oplossing: de antistatische slang* van Starmix!
Om deze ongevaarlijke, maar onaangename elektrische schokken te verhinderen, zijn enkele van
onze stofzuigers (iPulse Safe Plus zuiger) al standaard voorzien van een antistatische slang.
Voor alle andere stofzuigers is deze als optie verkrijgbaar. Accessoires pagina 91.
(*geschikt voor alle antistatisch voorbereide bouwstofzuigers van Starmix)

 NANO filter

Uw filters blijven gedeeltelijk verstopt ondanks een efficiënte filterreiniging?
Ook voor dit geval is er de passende oplossing: het nanofilter van starmix!
Dankzij het speciaal gecoate oppervlak hecht het stof minder sterk en
worden de filters goed gereinigd, zelfs bij gevaarlijk probleemstof
(filtratiegraad van het filter van min. 99,9%). Niets staat duurzaam en
comfortabel werken nog in de weg. Voor gebruik bij ISP- / ISC- L- en
M-stofzuigers of uClean- en eSwift-stofzuigers.
Zie accessoires pagina 91. 

 Aan elkaar te verbinden slangen

Moet u grote afstanden overbruggen tussen je stofzuiger en je
werkplek? Wij hebben de oplossing:
Sluit twee Starmix-zuigslangen van 5 meter op elkaar aan en vergroot
uw actieradius! Bij afstanden van meer dan 10 meter kan er –
afhankelijk van het op te zuigen materiaal – verlies van zuigkracht
optreden. Bij vloeibaar of fijn, licht stof is dit niet merkbaar maar
bij zwaar materiaal blijkt het duidelijk.
Zie voor accessoires vanaf pagina 91.

 Variabel gebruik door wisselen van accessoires

Tot de leveringsomvang van een Starmix-stofzuiger hoort een voor het
gebruik specifieke set accessoires. Om de stofzuiger in een ander
toepassingsgebied te kunnen gebruiken, moet hij dan uitgerust worden met
een andere accessoireset. Het Starmix accessoireprogramma biedt hiertoe 
vele mogelijkheden. Zo kan in een handomdraai een uClean zuiger voor 
elektrisch gereedschap worden ingezet voor het stofzuigen van kantoor-
vloeren. Zie accessoires pagina 91.
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ZUBEHÖRACCESSORIESZUBEHÖR

 Natfilterzakken NFB

     art. nr. 420592
  

Bijzonder geschikt voor het zuigen van slib –
ontdoet het water van slib.
Voor alle IS 50 l en uClean 45 l en 55 l  
apparaten.

Art. nr. 014142

Uitrusting:
1 × voegenmondstuk (37 cm lang) 
       art. nr. 417028
1 ×  zuigpenseel art. nr. 418032
1 ×  zuigborstel, art. nr. 418407
1 ×  bekledingsmondstuk, art. nr. 418452
1 × adapterstuk, 49 mm op 35 mm system 
      art. nr. 425641

 Mondstukkenset

Voor ieder gebruiksdoel het juiste mondstuk.
Zowel voor bouwwerkzaamheden als voor
speciale reinigingstoepassingen!                  
Voor gehoekte en deels zeer slecht                 
toegankelijke tussenruimtes.
Bij het schoonmaken van de auto (bijv.
zitting en console) maar ook onder de stoelen,
is de set mondstukken een nuttige hulp..

art. nr. 012070

Uitrusting:
incl. zuigslang, ø 49 mm × 1,1 m 
met borstellijst
voor alle GS 2078 en 3078

Breedte: 61,5 cm

  FS 2078/3078

mondstuk voor gebruik bij GS 2078/3078.
Op de stofzuiger te monteren – in hoogte
verstelbaar, voor het afzuigen (droogzuigen)
van grote oppervlakken.
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               zuigslangen



Accessoires

De beste AAN - UIT relatie!
Met Cordless Control is het nu mogelijk om niet alleen elektrische gereedschap-
pen op netstroom te laten samenwerken met uw stofzuiger, maar ook elektrische 
gereedschappen op accu met automatische start/stop. De sensor detecteert de 
werkingsstatus van het elektrisch gereedschap en zendt dit via een radiosignaal 
naar de draadloze contactdoos, die de stofzuiger in- en uitschakelt.

ACCESSOIRES – CORDLESS CONTROL

NIEUWNIEUW

 Universeel inzetbaar

Dankzij de draadloze aansluiting is Cordless Control compatibel 
met elke stofzuiger met snoer en elk in de handel verkrijgbaar 
elektrisch gereedschap.

 Onderscheidt het type trilling

De sensor van de Cordless Control is speciaal geprogrammeerd 
voor het trillingsspectrum van elektrisch gereedschap. 

 Handmatige bediening blijft mogelijk

Het stofzuigen kan ook handmatig worden gestart door op 
een knop op de sensor te drukken. Cordless Controll kan dus 
bijvoorbeeld worden gebruikt als afstandsbediening bij het 
stofzuigen op een ladder. 

 Bevestigingsbanden zorgen voor flexibiliteit

De sensor kan worden bevestigd aan zuigslangen van elke 
gangbare diameter of rechtstreeks aan het gereedschap. 

 Volledige afzuiging

Na het uitschakelen van het elektrische gereedschap blijft 
de aangesloten stofzuiger nog een paar seconden draaien 
om eventueel in de slang achtergebleven vuil op te zuigen. 

 Lange levensduur van de batterij

De in de sensor ingebouwde batterij gaat tot 10.000 uur 
mee als het elektrische gereedschap is ingeschakeld. Hij 
kan gemakkelijk worden vervangen. 

 Koppeling is kinderspel

Zender en radio-ontvanger zijn al gekoppeld bij de productie en 
klaar voor onmiddellijk gebruik - stekker in het stopcontact en gaan! 

 Robuust - klaar voor elke situatie

De zender is waterdicht, UV-bestendig en temperatuur-
bestendig van -18°C tot +50°C. Met een schokbesten-
digheid tot 2 ton kan er in het dagelijks gebruik weinig 
misgaan. 
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Zo werkt het: 

Stap 1:

Eerst wordt de radiogestuurde contactdoos in het stopcontact gestoken, 
daarna wordt de stofzuiger aangesloten.  

Stap 2:

De sensor is bevestigd. De multiband kan ofwel rond de slang worden    
geplaatst (korte band) of rechtstreeks aan de in gebruik zijnde machine 
worden bevestigd (lange band). 

Stap 3:

Schakel de netstofzuiger zoals gewoonlijk in. Als het elektrisch gereedschap in 
werking is - er worden trillingen gevoeld - start de stofzuiger automatisch; als 
het gereedschap is uitgeschakeld, schakelt de stofzuiger ook na enkele secon-
den uit nadat het achtergebleven vuil uit de slang is opgezogen in de ketel. 

Als er geen gereedschap is aangesloten, kan de stofzuiger worden bediend 
met een knop op de zender.  

STOFZUIGER VOLGT    

GEREEDSCHAP

 Leveringsomvang: 

 Cordless Control  -  art.nr.: 453644

 1 × Radiografische contactdoos
1 x Cordless Control (incl. Li-Ion   
      knoopcel batterij CR2031)
3 x Rubber bevestigingsbanden (1x voor  
      de slang Ø35 mm, 2x universeel).

 
(zie pagina 93)



Eenvoudig en handig in het gebruik

Optionele accessoires: bohrfixx

De gepatenteerde oplossing voor het opzuigen
direct bij het boorgat.
Dit opzetstuk voor de zuigslang past op alle gangbare huishoud- en industriestofzuigers. Het maakt het mogelijk   
om absoluut veilig en stofvrij te boren in wanden en plafonds zonder daarbij de hulp van een tweede persoon te  
hoeven inroepen.

* Geschikt voor bijna alle gangbare stofzuigers. Ook huishoudstofzuigers kunnen worden aangesloten. Let op: stofzuigers met een filterreiniging volgens het “lucht-terugspoelprincipe” kunnen niet worden aangesloten!

Flexibel scharnierstuk          
Zorgt voor de optimale

slangpositie en maakt het mogelijk
om boven het hoofd te werken.

Geschikt voor
aansluitdiameters

van 32 tot 37 mm*

Robuuste boormanchet van staal
Voor alle gangbare boren tot

een diameter van 14 mm.

Geen restanten
van boorstof op
wanden en
behang

De 1e kamer zuigt het boorstof      
 volledig op.
De 2e kamer zorgt voor onderdruk 
 en fixeert zo de bohrfixx op  
 het plafond en de muur.

Absoluut veilig en stofvrij werken
dankzij het gepatenteerde 2-kamersysteem

Materiaal: slagvaste ABS-               
kunststof (polypropyleen)
Gewicht: 133,5 g
Afmetingen (b × h × d):
8,0 × 11,0 × 17,3 cm
Art.nr.: 011370, taalversie D
(DE/GB/FR/ES/NL)

Starmix 
bohrfixx

max. 
Ø 14 mm

ACCESSOIRES – BOHRFIXX & ACCESSOIRESETS90
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Accessoireset voor de bouwwerkzaamheden
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Slangensets:

EWS accessoires voor bouw- en industriële werkzaamheden

072401

1
1
2
1
1
1

uitrusting:
Slang met luchtregelaar Ø35mm x 5 m
RVS handgreep met luchtregelaar
Buis RVS 35mm (elk 50 cm)
Voegenzuigmond (22 cm lang)
Gummi verloop 35 mm traps 
Vloer zuigmond 37 cm 

447193
421445
424842
417011
425719
414706

EW-standaard uitbreidingsset

063201

1
2
1
1

uitrusting:
RVS handgreep met luchtregelaar
Buis RVS 35 mm (elk 50 cm)
Voegenzuigmond (22 cm lang)
Vloer zuigmond 37cm 

421445
424842
417011
414706

EW bouw uitbreidingsset

015859

1

2
1

uitrusting:
BG Bouw zuigmond 30cm (conform voorschrift BG Bau) 
Afmetingen van de zuigopening 28 x 70mm)
Buis kunststof 35mm (elk 50 cm)
RVS handgreep met luchtregelaar

440941

424859
424804

EW

044705

1
1

uitrusting:
Slang met luchtregelaar Ø35mm x 5 m
Gummi verloop 35 mm traps 

447193
425719

EW-uitbreidingsset (professional)

091709

1
2
1
1

uitrusting:
RVS handgreep met luchtregelaar
Buis RVS 35 mm (elk 50 cm)
Voegenzuigmond (22 cm lang)
Professionele vloer zuigmond 45cm met haar en rubber inzet

421445
424842
417011
416106

EHB-E-gereedschap (Basic)

016603

1
1
2
1
1
1

uitrusting:
Slang met luchtregelaar Ø35mm x 3,2 m
Kunststof handgreep
Buis kunststof 35mm (elk 50 cm)
Voegenzuigmond (22 cm lang)
Gummi verloop taps (23 cm lang)
Multihuis met waterinzet

413228
424804
424859
417011
425696
440934

EHP E-gereedschap (professional)

016542

1
1
2
1
1
1

uitrusting:
Slang met luchtregelaar Ø35mm x 3,2 m
Kunststof handgreep met luchtregelaar
Buis kunststof 35mm (elk 50 cm)
Voegenzuigmond (22 cm lang)
Gummi verloop taps (23 cm lang)
BG Bouw zuigmond 30cm (conform voorschrift BG Bau)
Afmetingen van de zuigopening 28 x 70mm 

413228
424804
424859
417011
425696
440941

ST standaard 49 mm (grof vuil)

044309

1
2
1
1
1

uitrusting:
Slang Ø49mm x 1.75m
Buis kunststof 49mm (elk 50 cm)
Voegenzuigmond grof vuil 49mm (16cm lang)
Vloerzuigmond 49mm (36cm breed)
Grofvuil zuigmond 

414256
425610
417639
416731
417943



Accessoireset voor reinigingswerkzaamheden

Slangensets:

PZ professionele accessoires

003108

1
1
2
1
1
1

uitrusting:
Slang, ø 35 mm × 3,2 m
RVS handgreep met luchtregelaar
Buis RVS (elk 50 cm)
Voegenzuigmond (37 cm lang)
Zuigborstel rond
Professionele vloer zuigmond 45 cm, met borstel- en rubberlijst

413228
421445
424842
417028
418032
416519

HK huis/hobby

044101

1
1
2
1
1
1
1

uitrusting:
Slang, ø 35 mm × 1,75 m,
Kunstof handgreep met luchtregelaar
Buis kunststof 35 mm (elk 50 cm)
Voegenzuigmond (22 cm lang),
Bekledingmondstuk (12 cm breed)
Universeel mondstuk 25 cm (omschakelbaar)
Multihuis met waterinzet

411507
424804
424859
417011
418452
414447
440934

MZ machines

040103

1
1
1
1

uitrusting:
Slang, oliebestendig, ø 49 mm × 3,0 m
Voegenzuigmond staal (25 cm lang)
Rubber mondstuk oliebestendig (20 cm lang)
Adapterstuk, 49 mm op 35 mm systeem

414201
147035
425702
425641

HMT huishouden

003009

1
1
1
1
1
1
1

uitrusting:
Slang, ø 35 mm × 3,2 m
RVS handgreep met extra luchtregelaar
Buis RVS telescoopbuis 57-95 cm
Voegenzuigmond (22 cm lang)
Bekledingmondstuk (12 cm breed) incl. insteekborstel
Professioneel universeel mondstuk 29 cm (omschakelbaar)
Watermondstuk 26 cm

413228
421445
425573
417011
418452
414454
440934

ST standaard 49 mm (grof vuil)

044309

1
2
1
1
1

uitrusting:
Slang, ø 49 mm × 1,75 m
Buis kunststof (elk 50 cm)
Voegenzuigmond grof vuil 16 (16 cm lang)
Voegenzuigmond grof vuil 36 (36 cm breed) 
Mondstuk grof vuil

414256
425610
417639
416731
417943

FS mondstuk voor GS 2078 / 3078

012070
uitrusting:
Slang, ø 49 mm × 1,1 m met borstellijst voor alle GS 2078 en 3078

Breedte: 61,5 cm

Mondstukkenset 35/49

014142

1
1
1
1
1

uitrusting:
Voegenzuigmond (37 cm lang)
Zuigborstel rond
Zuigborstel
Bekledingmondstuk
Adapterstuk, 49 mm op 35 mm systeem
 

417028
418032
418407
418452
425641

92
93
92
93
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Accessoires

Speciale accessoires

Accessoires voor iPulse:

Rijbeugel

FB 35 – – Set rijbeugel + steekveer voor alle ISP / iPulse-apparaten
Gepoedercoat, voorkomt statische oplading
Voor het comfortabel lopen van de stofzuiger
Voor eenvoudige montage op de ketel
(insteken, klaar)

445137

Accessoirehouder

Accessoirehouder – – 4 houderposities voor accessoires voor de stevige fixatie van de
accessoires op de stofzuiger, plus parkeerpositie voor vloermond-
stukken

445113

Relingset

Smartfix – – Relingset, 2 stuks (rechts en links) voor de montage op de iPulse-
stofzuiger. Incl. 2 × klittenband en Spax-schroeven

445106

Starboxen

Starbox II FBV 25/35 – – Systainer maat II
l 296 × b 396 × h 165 mm, 2,035 kg
Gevuld met vliesfilterzak FBV 25/35 (pak à 5 st.)
Box passend voor alle iPulse-stofzuigers met Smartfix

444451

Starbox II FBPE 25/35 – – Systainer maat II
l 296 × b 396 × h 165 mm, 2,015 kg
Gevuld met PE-weggooi- en verwijderingszak (5 st. = 1 set)
Box passend voor alle iPulse-stofzuigers met Smartfix

444475

Starbox II FKP 4300 – – Systainer maat II
l 296 × b 396 × h 165 mm, 2,656 kg
Gevuld met vouwfilter-cassette FKP 4300 (2 st. = 1 set)
Box passend voor alle iPulse-stofzuigers met Smartfix

444468

Afbeelding Omschrijving
Accessoire-- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, Materiaal

Bestelnr.
EAN 

4011240 …

Accessoires voor iPulse, ISP, ISC

Unifix

Adapterplaat voor beves-
tiging van alle gangbare 
gereedschapskoffersys-
temen

– – Compatibel met alle gangbare gereedschapskoffersystemen, 
zoals Systainer Classic, -T-Loc en -Midi, maar ook Sortimo/Bosch 
(L-Boxx). 
Opberging van zuigslang en netsnoer door twee slanghaken en 
één kabelhaak.
Kan zonder gereedschap worden gemonteerd.
Afmetingen (LxBxH): 450 x 390 x 75 mm

449432

Accessoires voor alle snoergebonden stofzuigers

Cordless Control

Set draadloze contactdoos 
EU + snoerloze besturing 
incl. batterij

– – Set in aantrekkelijke blisterverpakking voor POS, bestaande uit 
radiografische stekkerdoos + snoerloze bediening (incl. Li-Ion 
knoopcel CR2031), 3 bevestigingsbanden (1x voor slang Ø 35 mm, 
2x universeel).
Hiermee kan elke netstofzuiger, die voor het zuigen is aangesloten 
op een draadloos elektrisch gereedschap, automatisch worden 
in- of uitgeschakeld door het radiosignaal van de trillingssensor 
(Auto  On / Off).

453644

ACCESSOIRESACCESSOIRES



*Afhankelijk van het soort stof moeten veiligheidsstofzuigers worden gebruikt, zie ook pag. 30 / 31                                                           **Filtermateriaal: IFA (BIA)-getest conform stofklasse  M

ACCESSOIRES – VERBRUIKSMATERIAAL

Accessoires

Verbruiksmateriaal
Afbeelding Omschrijving

Accessoire- 
systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …

Filterzakken

Filterzakken voor uClean-/eSwift-serie (ook passend op HS-/GS-/AS-apparaten)

Vlies-filterzakken, dubbellaags – IFA (BIA)-getest/stofklasse “M”

FBV 20 (5 stuks) – – Voor alle 20 en 22 liter kunststof- en stalen ketels                                  3060 cm2 434827

Filterzakken voor iPulse, ICS-serie (ook passend op IS-apparaten)

Vlies-filterzakken, dubbellaags – IFA (BIA)-getest/stofklasse “M”

FBV 25/35 (5 stuks) – – Voor alle gehoekte 25 en 35 liter kunststof ketels                           5160 cm2 411231

Filterzakken voor uClean-/eSwift-serie (ook passend op HS-/GS-/AS-apparaten)

 

Vlies-filterzakken, dubbellaags – IFA (BIA)-getest/stofklasse “M”

FBV rd 30 – 35 (5 stuks) – – Voor alle ronde 30 en 35 liter kunststof-,stalen- en rvs ketels 6150 cm2 442761

Filterzakken voor ISC-, uClean-serie (ook passend op IS-/HS-/GS-apparaten)

Vlies-filterzakken, dubbellaags – IFA (BIA)-getest/stofklasse “M”

FBV 45 – 78 (5 stuks) – – Voor alle 45 en 78 liter kunststof-, staal- en rvs ketels
vervanger voor FB 45 - 55

8190 cm2 435039

Filterzakken voor QUADRIX L 18V

Vlies-filterzakken – (5 Stuks = 1 Set)

FBV 7,5 (5 stuks) – – Alleen voor accustofzuiger QUADRIX L 18V
Goed geschikt voor toepassingen waar kleine hoeveelheden
fijn stof ontstaan.

448794

PE-weggooi- en verwijderingszak voor iPulse- en ISC-serie

Weggooi- en verwijderingszak (5 st. = 1 set))

FBPE 50 (5 stuks) 
voor IS „M“ en „H“

– – Polyethyleen, voor IS M en H met 50 liter ketel 421742

FBPE 25/35 (5 stuks) 
voor ISP / iPulse, IS / ISC „M“ en 
„H“

– – Polyethyleen, voor ISC / ISP iPulse met 25 en 35 liter ketel, 
ook L-stofzuiger met nieuwe draaischuif 
(vanaf productiejaar okt. 2017)

425764

FBPE 35 (5 stuks)  
voor ISP / iPulse „H-Asbest“

– – Polyethyleen, met aanduiding “asbest” 
!! Verwijderingsvoorschriften in acht nemen!! 
Voor ISP iPulse met 35 liter ketel

425757

FBVPE 25/35 (5 stuks) 
voor "iPulse" en "ISC" "M" en 
"H" stofzuigers

– – Veiligheidsfilterzak, polyethyleen met aan binnenzijde 
vliesfilterzak,
Voor alle iPulse / ISC "M”- en "H”-stofzuigers met 
25 en 35 liter ketel en nieuwe draaischuif --> 
(vanaf productiejaar okt. 2017)
!! Verwijderingsvoorschriften in acht nemen!!

445267

94
95
94
95



Hoofdfilter

Vouwfilter-cassettes voor ISP iPulse-, ISC-, IS-serie

Cellulose – filtratiegraad: 99,9%

FK 4300 – – – 2 × cellulose-vouwfiltercassette met invoerribbel
   filtermateriaal IFA (BIA)-getest conform stofklasse “M”
– Materiaal: cellulose
– Filtratiegraad: 99,9%

Vouwfiltercassette met ingeplakt, geoptimaliseerd 
cellulosefiltermateriaal en geplaatste rubber afdichting. 
Voor het zuigen van huishoudelijk en industrieel stof, zaagsel, 
schaafspaanders, muur-, boor- en freesstof en vergelijkbare 
stoffen. 

Voor sommige soorten stof moeten veiligheidsstofzuigers 
worden gebruikt,

zie ook pag. 14 / 15. 
(2 st. = 1 set, 2 ×4300 cm² filteroppervlak)

8600 cm2

(2 × 4300 
cm²

416038

Polyester – klasse „M“ – filtratiegraad: 99,9 %

FKP 4300 – – – 2 × polyester-vouwfiltercassette met invoerribbel
   filtermateriaal IFA (BIA)-getest conform stofklasse “M”
– Materiaal: polyester
– Filtratiegraad: 99,9%

Vouwfiltercassette met ingeplakt, geoptimaliseerd polyester 
filtermateriaal en geplaatste rubberafdichting. 
Voor het zuigen van industrieel stof, zaagsel, muur-, boor- en 
freesstof en vergelijkbare stoffen. 

Voor sommige soorten stof moeten veiligheidsstofzuigers 
worden gebruikt, zie ook pag. 14 / 15. 

Bijzonder geschikt voor vochtige stoffen en vloeistoffen 
(kunststof vlies)    

8600 cm2

 (2 × 4300 
cm²)

416069

Polyester – klasse „H“/„HEPA“ – filtratiegraad: 99,995 %

FKP 4300 HEPA – – – 2 × polyester-vouwfiltercassettes met invoerribbel
   IFA (BIA) gecertificeerd filter conform stofklasse “H” 
   (HEPA 14)
– Materiaal: 1e laag: cellulose; 2e laag: glasvezelvlies;
   3e laag: polyester
– Filtratiegraad: 99,995%

Als vouwfiltercassette FKP 4300, maar met een extra filterlaag 
voor het afscheiden van zwevend materiaal, dat door de eerste 
laag niet werd geabsorbeerd. 

Door deze extreem hoge afscheidingsgraad wordt dit filter 
ingedeeld in filterklasse H (HEPA).

8600 cm2

(2 × 4300 
cm²)

419190

Polyester – NANO beschichtet klasse „M“ – filtratiegraad: 99,9 %

FKPN 3000 NANO – – – 2 × nanogecoate polyester-vouwfiltercassette met invoer                  
   ribbel
   filtermateriaal IFA (BIA)-getest conform stofklasse “M”
– Materiaal: nanogecoat polyester
– Filtratiegraad: 99,9%

Als vouw-filtercassette FKP 4300, maar extra met nanocoating.
Bijzonder geschikt voor vezelhoudend fijnstof; bijv. bij het 
snijden en slijpen van rermacell- rigips- en MDF-platen*

+ grotere vouwafstand voor betere, eenvoudigere filterreiniging
+ glad filtermateriaal (oppervlak nanogecoat)
+ daardoor duidelijk hogere volumestroom gedurende 
    langere tijd

6000 cm2

(2 × 3000 
cm²)

425740
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Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …

ACCESSOIRESACCESSOIRES



ACCESSOIRES – VERBRUIKSMATERIAAL

Vouwfilterpatronen voor uClean-, HS-, GS-, eSwift-, AS-serie zonder triller (niet geschikt voor GS 2078/3078)

Polyester – filtratiegraad: 99,9 %

FPP 3200 – – – 1 × polyester-vouwfilterpatroon **
– Materiaal: polyester
– Filtratiegraad: 99,9%

Vouwfilterpatroon voor het zuigen van huishoudelijk- en indus-
trieel stof, zaagsel, schaafspaanders, muur-, boor- en freesstof
en vergelijkbare stoffen*. 

Door het dubbele filteroppervlak is FP 7200 geschikt voor 
langere arbeidscycli.

Alleen voor GS 2078/3078 PZ!

3200 cm2 413525

Vouwfilterpatronen voor uClean-, HS-, GS-, eSwift-, AS-serie zonder triller

Cellulose – filtratiegraad: 99,9 %

FP 3600
FP 7200

–
–

–
–

– 1 × cellulose-vouwfilterpatroon **
– Materiaal: cellulose
– Filtratiegraad: 99,9%

Vouwfilterpatroon voor het zuigen van huishoudelijk en indust-
rieel, stof, zaagsel, schaafspaanders, muur-, boor- en freesstof
en vergelijkbare stoffen*. 

Door het dubbele filteroppervlak is FP 7200 geschikt voor 
langere arbeidscycli.

Niet voor GS 2078/3078 PZ.

3600 cm2

7200 cm2

411729
413471

Polyester – filtratiegraad: 99,9 %

FPP 3600 – – – 1 × polyester-vouwfilterpatroon **
– Materiaal: polyester
– Filtratiegraad: 99,9%

Vouwfilterpatroon voor het zuigen van industrieel stof, zaagsel,
muur-, boor- en freesstof en vergelijkbare stoffen*. 

Bijzonder geschikt voor vochtige stoffen en vloeistoffen 
(kunststof vlies).

Speciaal polyestermateriaal met uitstekende afscheidingsgraad.

Niet voor GS 2078/3078 PZ

3600 cm2 415109

Cellulose – filtratiegraad: 99,9 %

FPN 3600 NANO – – – 1 × nanogecoat vouwfilterpatroon
– Materiaal: cellulose met PET-vezels
– Filtratiegraad: 99,9%

Nanogecoate vouwfilterpatronen voor het zuigen van indus-
trieel stof, zaagsel, muur-, boor- en freesstof en vergelijkbare 
stoffen*. 

Neemt twee keer zoveel stof op als FP 3600. 

Speciaal nanogecoat cellulosemateriaal met uitstekende 
afscheidingsgraad.

Niet voor GS 2078/3078 PZ.

3600 cm2 400686

Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …
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Vouwfilterpatronen voor uClean-, HS-, GS-, eSwift-, AS-serie zonder triller

Polyester – filtratiegraad: 99,9 %

FPPR 3600
FPPR 7200

–
–

–
–

– 1 × polyester-vouwfilterpatroon **
– Materiaal: polyester
– filtratiegraad: 99,9 %

Vouwfilterpatroon voor het zuigen van industrieel stof, zaagsel,
muur-, boor- en freesstof en vergelijkbare stoffen*. 

Bijzonder geschikt voor vochtige stoffen en vloeistoffen. 
Speciaal polyestermateriaal met uitstekende afscheidingsgraad. 

Door het dubbele filteroppervlak is FPPR 7200 geschikt voor 
langere arbeidscycli.

3600 cm2

7200 cm2

413464
413372

HEPA – filtratiegraad: 99,995 %

FPPR 7200 HEPA – – – 1 × HEPA-vouwfilterpatroon
   IFA00 (BIA) gecertificeerd filter voor apparaten van 
   stofklasse “H” (HEPA 14)
– Materiaal: 1e laag: cellulose; 2e laag: glasvezelvlies; 
   3e laag: polyester
– Filtratiegraad: 99,995%

Als vouwfiltercassette FPPR 7200, maar met een extra filter-
laag voor het afscheiden van zwevend materiaal, dat door de 
eerste laag niet werd geabsorbeerd. 

7200 cm2 414171

Extra filters voor gebruik als voorfilter

Katoenen filterzak

FST 3000 K
FST 4000 K

–
–

–
–

Voor alle 20 liter kunststof ketels                                                        
voor alle 32 tot 45 liter ketels                                                                  
(Materiaal: katoen)

3000 cm2

4000 cm2

411743
413280

Polyester-filterzakken

FSP 3100 voor GS 2078 + GS 3078                                                                
Compleet met filterring en filterinzet

3100 cm2 413501

FSP 5000 – – voor alle 30 tot  55 liter ketels 
(Materiaal: polyester)

4000 cm2 443522 AC
CE
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Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …

ACCESSOIRESACCESSOIRES



Speciale filters

Filter voor nat zuigen 

FSS 1200 
Schuimstof-filter

– – Voor alle NSG-, HS-, GS-, NTS-apparaten                                         
voor waterzuigen

Niet geschikt voor GS 2078/3078

1200 cm2 413297

FSS 1300 
Schuimstof-filter

– – voor alle uClean / eSwift / HS / GS / AS-apparaten                           
voor waterzuigen

Niet geschikt voor GS 2078/3078

1300 cm2 453415

NFB natfilterzakken – – 3 Stuks voor:                                                                                          
IS 50 liter ketel
GS 45 liter en 55 liter ketel

6500 cm² 420592

FSN 80 natfilterzak 
Maasbreedte 80µ

– – Polyamide-stof
Geschikt voor het filteren van water
Inbegrepen bij leveringsomvang pompzuiger
Meerdere malen te gebruiken, is wasbaar

424071

FSN 1000 natfilterzak 
Maasbreedte 1000µ

– – PET (polyethyleentereftalaat)
Geschikt voor het grof filteren van water
Bijv. voor vijverreiniging/algen, bladeren etc.
Meerdere malen te gebruiken, want wasbaar

424569

WF 3200 waterfilter – – Alleen voor GS 2078 / 3078 te gebruiken
Voor het gebruik bij het zuigen van water

432410

Speciale accessoires
Afbeelding Omschrijving

Accessoire- 
systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …

Toebehoren voor QUADRIX L 18V

Vlies-Filterzak – (5 Stuks)

FBV 7,5 (5 Stuks) – – Alleen voor accu-kofferzuiger QUADRIX L 18V 
Zeer geschikt voor toepassingen waarbij kleine hoeveelheden 
fijn stof vrijkomen.

448794

Vouwfilter

FF 3800 – – Alleen voor accu-kofferzuiger QUADRIX L 18V 
   (1 stuks / doos)
– Materiaal: cellulose
– Stofklasse “L”

448800

ACCESSOIRES – OPTIONELE ACCESSOIRES EN KEURMERKEN98
99
98
99



eCraft-Serie

Vlies-Filterzak - scheurbestendig Vlies-Filtermateriaal, Stofklasse L – (5 Stuks = 1 set)

FBV 22 (5 stuks) – – uitsluitend voor eCRAFT 1422, PL-1422, APL-1422 
Stofklasse M, IFA-gecertificeerd

454870

FBV 30 (5 stuks) uitsluitend voor eCRAFT APL-1430 
Stofklasse M, IFA-gecertificeerd

455105

Polyester – Filtratiegraad: 99,9 %

FPP 3400 –
–

–
–

– 1 × polyester-vouwfilterpatroon **
– Filteroppervlak: 3400 cm2 
– Materiaal: Polyester  
– Filtratiegraad: 99,9 % 

454856

Cellulose – Filtratiegraad: 99,9 %

FP 3400 – – – 1 × cellulose-vouwfilterpatroon **
– Filteroppervlak: 3400 cm2 
– Materiaal: cellulose  

454863

Zuigbuis verchroomd 35-50 35 50 Set (2 stuks), Staal verchroomd, Ø 35 mm x 50,5 cm 454825

Gummi verloop 35 – Rubber gummi verloop, voor de aansluiting naar gereedschap 
past alleen op slang 35-250, artikelnummer 454771

454818

Slang 35-250 35 250 Ø35 mm x 2,5 m, zwart, met bajonetaansluiting,
past alleen op grijpstang 35, artikelnummer 454849

454771

Handgreep 35 35 – Kunststof handgreep, zonder luchtschuif, 
past alleen op slang 35-250, artikelnummer 454771

454849

Industriestofzuiger Olie en Metaal / ATEX Zone 22

Cartridge filter FP 8500 H14 120 20 uitsluitend voor de GS H-1150 ATEX Zone 22:
Cartridge filter H14, glasvezel, L 200 mm Ø 120 mm

8500 455808

Microfilter FPP 5000 – – uitsluitend voor de  GS 2450 Olie & Spanenzuiger:
Microfilter compleet met deksel, stofklasse M, geschikt voor 
olienevel en vervuild water, afspoelbaar.

5000 455815

Polyester-filterzak FSP 12000 M 390 – uitsluitend voor de GS H-1150 ATEX Zone 22:
Polyester naaldvilt met antistatisch PUR membraan, 
stofklasse M, 14 lamellen, Ø 390 mm. Voor het opzuigen van 
stoffen die elektrostatisch geladen kunnen worden. 
Voedselveilig, bijzonder geschikt voor gebruik in gevoelige 
ruimtes, zoals de farmaceutische- en 
voedingsmiddelen industrie. 

12000 455822

FBPE 50 opvangzakken  (10 stuks) 390 52 uitsluitend voor de GS H-1150 ATEX Zone 22:
Polyethyleen (dikte 150μm) opvangzakken voor het stofarm 
afvoeren 
Ø390 mm, 520 mm 

455839
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Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 
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MR Machine reinigingsset 40 – uitsluitend voor de  GS H-1150 ATEX Zone 22 en de GS 
2450 Olie & Spanenzuiger:
Machine reinigingsset Ø 40 mm: optimaal voor reiniging van 
productiemachines, compleet antistatisch. 
Bestaande uit gummi zuigmond, schuin gummi zuigmond, spits 
gummi zuigmond.

455716

Professionele aluminium 
vloerzuigmond 37 cm 

40 37 uitsluitend voor de  GS H-1150 ATEX Zone 22 en de GS 
2450 Olie & Spanenzuiger: 
Aluminium vloerzuigmond voorzien van wielen en haarinzet, 
Ø 40 mm, breed 37 cm. 
Robuuste aluminium behuizing met elektrisch geleidende 
aansluiting.

455792

 Voegenzuigmond 24 cm 40 24 uitsluitend voor de  GS 2450 Olie & Spanenzuiger:
Voor het reinigen van kleine en moeilijk bereikbare plaatsen en 
oppervlakken, materiaal PP, Ø 40 mm x 240 mm
 

455723

 Handgreep St.Cr. 40 40 – uitsluitend voor de  GS H-1150 ATEX Zone 22 en de GS 
2450 Olie & Spanenzuiger: 
Handgreep staal verchroomd, Ø 40 mm

455785

Zuigbuis St.Cr. 40 - 50 40 50 uitsluitend voor de  GS H-1150 ATEX Zone 22 en de GS 
2450 Olie & Spanenzuiger: 
Zuigbuis staal verchroomd, per stuk, Ø 40 mm x 50 cm.

455778

Slang PUR antistatisch EL 40-500 40 500 uitsluitend voor de  GS 2450 Olie & Spanenzuiger: 
PUR slang antistatisch Ø 40 mm x 5 m met aansluitingen. 
Slangmateriaal: polyurethaan (PUR). 
Versterkt door geïntegreerd stalen spiraal. 
Oliebestendig, zeer slijtvast en ook voor abrasieve stoffen 
geschikt. 
Hittebestendig tot 125°C. 
Bij uitstek geschikt materiaal voor extreem industrieel gebruik. 

455730

Slang PUR antistatisch EL 40-350 40 350 uitsluitend voor de  GS 2450 Olie & Spanenzuiger:
PUR slang antistatisch Ø 40 mm x 3,5 m met aansluitingen. 
Slangmateriaal: polyurethaan (PUR). 
Versterkt door geïntegreerd stalen spiraal. 
Oliebestendig, zeer slijtvast en ook voor abrasieve stoffen 
geschikt. 
Hittebestendig tot 125°C. 
Bij uitstek geschikt materiaal voor extreem industrieel gebruik. 

455747

Slang antistatisch EL 40-500 40 500 uitsluitend voor de GS H-1150 ATEX Zone 22: 
Superflex slang, antistatisch Ø 40 mm x 5 m voorzien van 
aansluitingen. 
Slangmateriaal van polypropyleen (PP), vezel versterkt en door 
spiraal beschermd. Bijzonder licht en flexibel, ook over grotere 
afstanden. 
Bij uitstek geschikt materiaal voor industrieel gebruik

455754

Slang antistatisch EL 40-350 40 350 uitsluitend voor de GS H-1150 ATEX Zone 22: 
Superflex slang, antistatisch Ø 40 mm x 3,5 m voorzien van 
aansluitingen. 
Slangmateriaal van polypropyleen (PP), vezel versterkt en door 
spiraal beschermd. Bijzonder licht en flexibel, ook over grotere 
afstanden. 
Bij uitstek geschikt materiaal voor industrieel gebruik.

455761

Optionele accessoires
Afbeelding Omschrijving

Accessoire- 
systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …
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Pompzuiger

GEKA-C-aansluitkoppeling Voor brandweer C-slang 424187

Afvoerslang 33-1000 rood 33 1000  Voor verwijdering van het verzamelde vuile water 411316

TS-serie

Vlies-filterzakken – 5-laags – HEPA H13 – (10 Stuks)

FBV 11/14 HEPA (10 stuks) – – uitsluitend voor droogzuiger:  
TS 714 RTS HEPA, TS 711 BASIC en TS 1214, 
5-laags scheurvrij vlies-filtermateriaal
– HEPA-filterkwaliteit H13 – geschikt voor personen met aller-
gie. Filtratiegraad: 99,95 %

444154

Vlies-filterkorf

Vlies-filterkorf TS – – uitsluitend voor droogzuiger:  
TS 714 en 
TS 1214 RTS

436135

Filter voor droogzuigen

TS EPA E 12
Cartridge filter

– – uitsluitend voor droogzuiger:  
TS 714 RTS HEPA en
TS 1214 RTS

436449

Professioneel vloermondstuk 27 TS 
omschakelbaar

32 27 Kunststof, omschakelbaar naar borstelinzetstuk. 
Alleen te gebruiken met accessoires voor droogzuiger: 
TS 1214 RTS en 
TS 714 RTS

  426402

Vloermondstuk 28 TS 32 28 uitsluitend voor droogzuiger: 
TS 711, 
TS 714 en 
TS 1214

446202

Voegenmondstuk 23 TS 32 23 uitsluitend voor droogzuiger: 
TS 714 RTS HEPA en 
TS 1214 RTS

436388

Bekledingsmondstuk 10 TS 35 12 uitsluitend voor de TS 714 en TS 1214 436418

Zuigbuis aluminium 32 - 50 TS 32 50 uitsluitend voor de TS 714 en TS 1214 436425

Slang 32-250 TS (incl. handgreep) 32 250 uitsluitend voor droogzuiger: 
TS 711 BASIC, 
TS 714 RTS HEPA en 
TS 1214 RTS

436326

AC
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Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 
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Vloermondstukken

Universeel mondstuk 25
omschakelbaar

35 25 Kunststof, omschakelbaar naar borstelinzetstuk, 
vloeroppervlakken van kunststof

414447

Vloermondstuk 26

Inzetstuk voor harde vloer 26

Waterinzetstuk 26

35

–

–

26

 
26

26

Kunststof, vloermondstuk compleet met totaal 3 inzetstukken 
(Inzetstuk voor harde vloer, waterinzetstuk, tapijtinzetstuk)

Kunststof met 2 borstellijsten

Kunststof, met 1×rubberen- en 1×borstellijst

434773

414478

414485

Stofmondstuk 26

Inzetstuk voor harde vloer 26

35 

 
–

26 

 
26

Kunststof, vloermondstuk met inzetstuk voor harde vloer (2 
borstellijsten en wieltjes)

Kunststof, met 2 borstellijsten

440927 

 
414478

Watermondstuk 26

Waterinzetstuk 26

35 
 
 
–

26 
 
 

26

Kunststof, vloermondstuk met waterinzetstuk
(1×rubberen en 1× borstellijst)

Kunststof, met 1×rubberen- en 1×borstellijst

440934 
 
 

414485

Professioneel universeel 
mondstuk 29 TS
omschakelbaar

35 29 Kunststof, omschakelbaar naar borstelinzetstuk, 
met groot loopwiel
vloergedeelte van metaal

414454

Vloermondstuk 37 35 37 Kunststof, vloermondstuk compleet met totaal 3 inzetstukken
(inzetstuk voor harde vloer met 2 borstellijsten en wieltjes, 
waterinzetstuk met 2 rubberlijsten en wieltjes, tapijtinzetstuk 
met kunststof asprofiel)

402413

Stofmondstuk 37

Inzetstuk voor harde vloer 37

35 37 Kunststof, vloermondstuk met inzetstuk voor harde vloer
(2 borstellijsten en wieltjes)

Kunststof met 2 borstellijsten en wieltjes

414706 

414539

Watermondstuk 37

Waterinzetstuk 37

35 37 Kunststof, vloermondstuk met waterinzetstuk
(2 rubberlijsten en wieltjes)

Kunststof, met 2 rubberlijsten en wieltjes

414713 

414546

Professioneel aluminium 
vloermondstuk 45

Set borstellijsten 45 

35 45 Aluminium, compleet met 2 borstel- en 2 rubberlijsten, wieltjes

Voor en achter

416106 

436548

Professioneel vloermondstuk 45

Set rubberlijsten 45

35 45 Kunststof/aluminium, compleet met 2 borstel- en 
2 rubberlijsten, wieltjes 

Set rubberlijsten

416519 

417646

Vloermondstuk grof vuil 36 49 36  Kunststof, met 2 borstellijsten
 

416731

Vloermondstuk 30 35 30 Kunststof, 
vloermondstuk conform voorschrift van BG Bau, 
Afmetingen van de aanzuigopening: 28×70 mm

440941
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Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø
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breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 
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102
103
102
103



Speciale mondstukken / borstels

Voegenmondstuk 22

Voegenmondstuk 37

Voegenmondstuk 25

35

35

35

22

37

25

Kunststof

Kunststof

Staal

417011

417028

417035

Voegenmondstuk
Grof vuil 16

49 16 Kunststof 417639

Mondstuk grof vuil 49 19 Kunststof 417943

Krabbermondstuk gehoekt
Krabbermondstuk recht

35
35

48
48

Staal, voor reiniging verwarmingsketel
Staal, voor reiniging verwarmingsketel

417950
418025

Zuigborstel rond 35  – Kunststof, rond Ø 7,5 cm 418032

Zuigborstel 35 23 Kunststof 418407

Bekledingmondstuk 35 12  Kunststof, met draadvanger 418452

Aluminium zuigmondje 12 35 12  Aluminium (incl. borstelinzetstuk)  419763

Radiatorborstel – – Kunststof
Alleen met voegenmondstuk nr. 417028 te gebruiken

419794

Handgrepen

Handgreep ES 35 met luchtregelaar 35 33 Rvs, met extra luchtschuif 
Voor slang met aansluitconus

421445

Handgreep 35 met luchtregelaar 35 30 Kunststof, met extra luchtschuif 
Voor slang met aansluitconus 

424804

ACCESSOIRES

Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …
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Zuigbuizen

Zuigbuis ES 35 - 50

Zuigbuis 35 - 50

35 

35

50 

50

RVS, met vergrendeling, samenvoegbaar
Geschikt voor alle zuigers, buizen en accessoires met Ø 35 mm

Kunststof, gegroefd, samenvoegbaar

424842 

424859

Telescoopbuis 35 57/95 RVS, traploos van 57 - 95 cm uittrekbaar,
met borgvergrendeling

425573

Zuigbuis 49 - 48
Grof vuil

49 48  Kunststof, samenvoegbaar 425610

Adapters

Adapter 49/35 49/35 14,0 Kunststof.                                                                                
Van 49 naar 35 mm aansluitsysteem

425641

Slangverbinder 49 49 8,5 Kunststof.                                                                               
Voor koppelen van 2 × 49 mm zuigslangen;  
alleen in combinatie met buisaansluiting nr. 583723

425658

Y - dubbele aansluiting 35/49 16,0 Kunststof, met bajonetaansluiting voor het aansluiten van 
2 Starmixzuigslangen. 
Geschikt voor Starmix-accessoiresysteem Ø 35 en Ø 49 mm 

425689

Slangmoffen / gereedschapsadapters

Rubber mondstuk 35 23 Rubber.                                                                                     
Conisch voor aansluiting elektrische gereedschappen.        
Toelopend van 28,0 - 38,0 mm buitenste ø

425696

Rubber mondstuk, 
oliebestendig

35 20 Rubber, oliebestendig 
Conisch voor aansluiting elektrische gereedschappen.           
Toelopend van 28,0 - 38,0 mm buitenste ø

425702

Gummi verloop traps                            35 11 Rubber.                                                                                    
Conisch voor aansluiting elektrische gereedschappen.  
Elektrisch geleidend 
1e niveau: 25,5 - 26,5 mm 
2e niveau: 30,5 - 32,5 mm 
3e niveau: 36,0 - 38,0 mm

425719

Festool koppeling 35 11 Rubber.                                                                                    
Conisch voor aansluiting elektrische gereedschappen.  
Elektrisch geleidend.                                                               
Ook voor ovale buizen 
36,5 - 37,0 mm buitenste ø

425726

Gummi verloop, 
37 tot 44 mm ø

35 11 Rubber.                                                                                    
Conisch voor aansluiting elektrische gereedschappen.  
Elektrisch geleidend.                                                               
Ook voor ovale buizen.
Enkeltraps.                                                                                    
37,0 mm binnenste ø 
44,0 mm buitenste ø 

508580

Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …
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Zuigslangen

Elektrisch geleidend

Slang AS 27 - 500 27 500 Voor de aansluiting op elektrische gereedschappen
Bajonetaansluiting stijf, aansluitmof afgeschuind (als 425719), 
draaibaar
Alleen compleet te bestellen

417165

Slang AS 35 - 320
(zwart)                  - 
Uitloopartikel -

35 320 Slangaansluiting draaibaar voor RVS handgreep
Bajonetaansluiting stijf, slijtvast

414164

Slang AS 35 - 500 (zwart)
Met rode luchttoevoerring

35 500 Slang met aansluiting EL met zuurstofring, 
maakt traploze zuigkrachtregeling mogelijk

447162

Normale uitvoering

Slang 27 - 300 (voor Quadrix) 27 300 Zuigslang Ø 27 mm 3 m, zwart
Met draaibare aansluitmof
(Buitenste Ø 35 mm /binnenste Ø 25 mm), 
alleen voor QUADRIX L 18V

448787

Slang 27 - 500 27 500 Voor de aansluiting op elektrische gereedschappen
Bajonetaansluiting en aansluitmof afgeschuind 
(als 425719), stijf
Alleen te bestellen als complete slang!

417158

Slang 32-320 met gebogen 
grijpstang en luchtregelaar

32 320 Slang met gebogen grijpstang van kunstof. 
Handgreep heeft secundaire luchtregelaar

453217

Slang 35 – 175 
(zwart)

35 175 Beide aansluitingen stijf – samen te voegen en 
verlengbaar

411507

Slang 35 - 320 35 320 Grijs – beide aansluitingen draaibaar – 
Samen te voegen en verlengbaar

413228

Slang 35-500                                    
met rode luchttoevoerring

35 500 Slang met slangaansluiting incl. luchtregelaar 447193

Slang 35 - 500 (signaalrood)
met rode toevoerluchtring

35 500 Slang met slangaansluiting incl. luchtregelaar 447179

              

Bajonetaansluiting 35
draaibaar

35 – Kunststof, draaibaar, breukvast, elektrisch geleidend,            
voor het verbinden van slanguiteinden

426594 

           

Slangaansluiting 35 draaibaar,               
EL met rode luchttoevoerring

35 – Slangaansluiting incl. luchtregelaar,                                      
maakt traploze zuigkrachtregeling mogelijk

447186

           

Slangaansluiting oud 35 draaibaar 35 - Kunststof, draaibaar – te gebruiken bij alle 35 mm-zuigslangen
voor aansluiting op oude Starmix stofzuigers zonder              
bajonet-systeem

421537

Slang 49 - 175
Slang 49 - 300
Slang 49 - 500
Slang 49 - 300 oliebestendig

Bajonetaansluiting 49 stijf

Slangaansluiting 49 stijf

49
49
49
49 

49

49

175
300
500
300 

–

–

Grijs – beide aansluitingen stijf
Grijs – beide aansluitingen stijf
Grijs – beide aansluitingen stijf
Grijs – beide aansluitingen stijf, oliebestendig

Kunststof, stijf

Kunststof, stijf 

414256
414225
415758
414201 

529752

583723

Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak
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Accessoires voor accu-apparatuur

Afbeelding Omschrijving
Accessoire- 

systeem
mm Ø

Lengte /
breedte

cm
Bijzonderheden, materiaal

Filter-
oppervlak

Bestelnr.
EAN 

4011240 …

Accupacks:

Accupack Li-Power 18V 5.2 Ah Li-power-accupack 18V 5.2 Ah voor QUADRIX L 18V-
zuiger, slim accumanagement voor lange levensduur,                      
geen memory-effect.
CAS-compatibel d.w.z. past niet-fabrikantgebonden op alle
accu-apparaten/-tools met het logo CAS

459745
(1 stuks)

Accupack 18V Li-HD 10.0 Ah Li-HD-accupack 18V 10 Ah voor QUADRIX L 18V-zuiger,
slim accumanagement voor lange levensduur,                    
geen memory-effect.
CAS-compatibel d.w.z. past niet-fabrikantgebonden op alle
accu-apparaten/-tools met het logo CAS

457031
(1 stuks)

Li-ion vervangende accu voor Haaga
137 accu

Lithium-ionen-accupack 10,8V 2.0 Ah voor accu-veegmachine
Haaga 137 accu, oplaadbaar, lange levensduur, 
geen memoryeffect

449104
(1 stuks)

Acculaders:

Standaard-Lader ASC 55 Standaard lader ASC 55 is geschikt voor het opladen van
starmix en CAS Li-ionen-accupacks (Cordless Alliance System).
Conform de opdruk 12 - 36 V, 1,3 - 8,0 Ah, 3-10 cellen

448848

Snellader ASC 145 (voor Li-Ion 
accu's 12-36V), EU stekker 
     

Voor het opladen van alle Li-Ion en Li-HD schuifstoelaccu's 
(12 V-36 V), gepatenteerde "AIR COOLED" laadtechnologie: 
accukoeling tijdens het opladen voor duidelijk kortere
oplaadtijden, zeer laag stand-by stroomverbruik. 
Processorgestuurd laadmanagement voor behoedzaam opladen 
en maximaal aantal laadcycli. 
Is geschikt voor het opladen van Starmix en CAS accu's 
(Cordless Alliance System).

448855

Dubbele snellader ASC 145 DUO 
(voor Lion Accu's 12-36V) 

Voor snel gelijktijdig opladen van 2 Li-Ion en Li-HD schuif-accu's 
(12V - 36V), gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie: 
accukoeling bij het laden voor duidelijk kortere laadtijden, zeer 
laag stroomverbruik in stand-by. 
Processor gestuurd laadbeheer voor besparend opladen voor 
het maximaal aantal laadcycli. 
Is geschikt voor het opladen van Starmix- en CAS accupacks 
(Cordless Alliance System).

458991

Snellader (zonder voeding) voor
Vervangende accu Haaga 137 accu

Snellader voor vervangende accu Haaga 137 accu
Laadtijd ca. 90 min.

449258

Voeding met EU-stekker voor lader
Haaga 137 accu

Voeding met EU-stekker voor lader Haaga 137 accu 449265
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Leverbaar 
vanaf 

Q2 2022:

SMART L18V
Accuzuiger

GA VOORTAAN VOOR DE GA VOORTAAN VOOR DE 

STERSTER
Equi Nederland BV
Faradaystraat 6  
4004 JZ TIEL

Postbus  6304
4000 HH TIEL
 
Telefoon 0344 - 611155  
 
info@equibv.nl

www.starmix.nl
www.equibv.nl

CONTACT

Bezoek ons ook op onze
social media kanalen:

Verklaring van de keurmerken

VVDE-teken (Verband der Elektrotechnik, Elektronik,
Informationstechnik) [verbond van elektrotechniek,
elektronica en informatietechniek].
Het VDE-kenmerk staat voor de veiligheid van het product
 met betrekking tot elektrische, mechanische, thermische,
 toxische, radiologisch en overige gevaren.

Gecontroleerde veiligheid. Apparaten moeten voldoen aan 
de algemeen erkende regels der techniek en dienen conform 
de wetgeving op de veiligheid van apparaten te zijn.

Keurmerk van de VDE op elektromagnetische compatibiliteit.

Geaarde behuizing (beschermingsklasse II). 
Het apparaat heeft geen aardkabel nodig.

Intertek is een wereldwijd toonaangevend bedrijf voor het 
testen, inspecteren en certificeren van elektrische- en 
gasgestuurde producten.

Bescherming tegen het binnendringen van vreemde 
voorwerpen Ø > 12 mm. 
Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen.

De certificering is verplicht voor een grote hoeveelheid 
producten, gebaseerd op de veiligheidstesten 
(IEC-normen met voor Rusland specifieke afwijkingen).

Met het CE-keurmerk (Conformité Européenne) bevestigt de 
fabrikant de conformiteit van het product met de betreffende 
EG-richtlijn en het respecteren van de daarin opgenomen 
“essentiële vereisten”.

Geluids-
druk

Geluidsniveau gemeten conform DIN EN 60704-1 en 
DIN EN 60704-2-1 (volgens omhullingsoppervlakmethode).

TNO heeft een tweetal labels ontworpen om de prestaties
van geteste gereedschapsystemen en stofzuigers mee weer
te geven; het uurlabel en het ABC/D-label. Het gebruik van
deze labels door derden is aan een aantal regels gebonden
Voor details over de totstandkoming van dit logo en de
interpretatie ervan wordt verwezen naar de website van
TNO: stofvrijwerken.tno.nl

Keurmerken

Starmix voor sanitaire voorzieningen:

STARSSTARS
FOR THEFOR THE SANITARY SECTOR SANITARY SECTOR
A new century of sanitary stars from starmix is dawning. With new  
technologies and innovations but tried and tested quality we are  
starting into the next 100 years. 
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Sanitary | Hand Dryers | Hair Dryers | Hospitality | Disinfection



Wijzigingen voorbehouden

WE ARE
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