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Omschrijving Bestelnr.

Elektrozuiger 160E A40055000

De 160E is het kleinste model. Geschikt voor algemene reiniging en

het afzuigen van lasdampen en slijpstof op bouwterreinen en in kleine

werkplaatsen. Beschikt over een automatische start/stop functie

voor elektrisch gereedschap. Heeft een hoge filter efficiëntie in het

hoofdfilter. Optioneel is een HEPA-filter verkrijgbaar.  

Kenmerken

* Aansluiting: 230V (lichtnet).

* Vermogen: 1,5 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 160 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2200 mmWk.

* Reinigingsmethode hoofdfilter: handmatig.

* Geluidsniveau: 75 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 14 liter.

* Gewicht: 19,5 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset CE370, Ø 40 mm A40376036

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en verchroomd metaal.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis.

* 2 stuks Rechte zuigbuis.

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 370 mm breed

* 1 stuks Zuigslang Ø 40 mm voorzien van koppelingen (l=5 mtr)

Vervangonderdelen:

Standaard filter 160E (Polypropyleen) A40114250

Standaard hoofdfilter voor de elektrozuiger 160E.

Micro filterpatroon 160E A40114100

Dit absoluut (Hepa) filter scheidt de kleinste en fijnste deeltjes van de 

aangezogen lucht. Filterefficiëntie 99.997% DOP (0.3μ).

Plastic zak 520 x 650 mm A40110870

Plastic zak voor de 160E
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Omschrijving Bestelnr.

Elektrozuiger 015E A42401599

De 015E is een compacte en robuuste zuigunit geschikt voor  

algemene reiniging en het opzuigen van droge materialen over een 

korte afstand. Uitgevoerd met een stalen vat op wielen en werkelijk 

overal inzetbaar waar elektriciteit aanwezig is. Opgezogen materiaal 

wordt in stofverzamelzak opgevangen. Patroon (na)filter zorgt voor 

schone uitlaatlucht. Optioneel is een HEPA-filter verkrijgbaar.  

* Aansluiting: 230V (lichtnet).

* Vermogen: 1,6  kW

* Max. luchtverplaatsing: 312 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2150 mmWk.

* Reinigingsmethode: handmatig.

* Geluidsniveau: 74 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 47 liter.

* Gewicht: 30 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset CE370, Ø 40 mm A40191200

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en verchroomd metaal.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis.

* 2 stuks Rechte zuigbuis.

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 370 mm breed

* 1 stuks Zuigslang Ø 40 mm voorzien van koppelingen (l=5 mtr)

Het model 015 kan ook geleverd worden als;

* 015A met een krachtige, perslucht gedreven ejectorzuiger Op aanvraag

Vervangonderdelen:

Patroonfilter A43130001

Patroonfilter syst. 50/200 met geperforeerde mantel.

A=2,38  D=264 Ht=220 Fc=M(99,97%)

Absoluutfilter A43130500

Absoluutfilter syst. 50/200 met geperforeerde mantel.

A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA

Papieren stofverzamelzak syst. 50 (set van 5) A43650001

Filtermateriaal: Meerdere lagen filterpapier.

Ht=725 B=575 - Vol.=30 l.
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Omschrijving Bestelnr.

Elektrozuiger 300E A40055400

De 300E is geschikt voor algemene reiniging en afzuiging van lasdamp

en slijpstof op bouwterreinen, industriële werkplaatsen alsmede

autoherstel- en schadewerkplaatsen. Beschikt over een automatische

start/stop functie voor elektrisch en pneumatisch gereedschap. Heeft

een hoge filterefficiëntie in het hoofdfilter. Eénvoudige filterreiniging 

door middel van retourlucht. Optioneel is een HEPA-filter verkrijgbaar.  

* Aansluiting: 230V (lichtnet).

* Vermogen: 2,4 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 300 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2200 mmWk.

* Reinigingsmethode: handmatig door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 75 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 21 liter.

* Gewicht: 19,5 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset CE450, Ø 40 mm A40376037

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en verchroomd metaal.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis.

* 2 stuks Rechte zuigbuis.

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 450 mm breed.

* 1 stuks Zuigslang Ø 40 mm voorzien van koppelingen (l=10 mtr)

Vervangonderdelen:

Standaard filter 300E (Polypropyleen) A40119951

Standaard hoofdfilter voor de elektrozuiger 300E.

Micro filterpatroon 300E A40119970

Dit absoluut (Hepa) filter scheidt de kleinste en fijnste deeltjes van de 

aangezogen lucht. Filterefficiëntie 99,997% DOP (0.3μ).

Plastic zak 620 x 720 mm A40115011

Plastic zak voor de 300E
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Elektrozuiger 216E A42421681

Enkelopstelling voor het opzuigen en verzamelen van poeders, fijne

stoffen en granulaten. Standaard uitgevoerd met een geïntegreerde

cycloon afscheider en absoluut (Hepa) filter. Het retourlucht reinigin-

gssysteem is eenvoudig en zeer effectief. De lichtnet gevoede meer-

traps ventilator heeft een grote zuigcapaciteit voor perfecte presta-

tisch. Een groter verzamelvat is optioneel.

* Aansluiting: 230V (lichtnet).

* Vermogen: 2,4 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 460 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2150 mmWk.

* Reinigingsmethode: handmatig door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 75 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 47 liter.

* Gewicht: 69 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm. A42932100

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA (A43842150)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL (A43842001)

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed (A42840150)

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (l=7,5 mtr) A43812103

Het model 216 kan ook geleverd worden als;

* 216A met een krachtige, perslucht gedreven ejectorzuiger Op aanvraag

* 216A in een perslucht gedreven, ATEX gecertificeerde uitvoering A42221639

Vervangonderdelen:

Absoluutfilter A43120200

Absoluutfilter syst. 50/200 zonder geperforeerde mantel.

A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA

Plastic zakken A43650102

Plastic zakken voor de 216E, 25 stk 630x660 met gat voor 47 ltr vat

Plastic zakken A43650103

Plastic zakken voor de 216E, 25 stk 630x800 met gat voor 67 ltr vat

Verzamelvat A43334001

Verzamelvat s50 - inh. 67 ltr en met excentrische knevels
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Omschrijving Bestelnr.

Elektrozuiger 30S

De 30S is geschikt voor continu gebruik in productie- en/of industriële

omgevingen. Kan voor alles ingezet worden zoals het opvangen van

lasdampen en slijpstof tot algemene reinigingswerkzaamheden. Het 

hoofdfilter heeft een hoge filterefficiëntie. Eénvoudige filterreiniging 

door middel van retourlucht. Optioneel met HEPA-filter uit te voeren.

* Aansluiting: 3x 220V (krachtstroom) A40055810

3x 400V (krachtstroom) A40055800

* Vermogen: 3 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 240 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3000 mmWk.

* Reinigingsmethode: handmatig door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 71 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 25 liter.

* Gewicht: 74 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset CE450, Ø 40 mm. A40376037

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en verchroomd metaal.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis.

* 2 stuks Rechte zuigbuis.

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 450 mm breed

* 1 stuks Zuigslang Ø 40 mm voorzien van koppelingen (l=10 mtr)

Vervangonderdelen:

Standaard filter 30S A40114160

Standaard hoofdfilter voor de elektrozuiger 30S.

Micro filterpatroon 30S A40119300

Dit absoluut (Hepa) filter scheidt de kleinste en fijnste deeltjes van de 

aangezogen lucht. Filterefficiëntie 99,997% DOP (0.3μ).

Plastic zak 620 x 720 mm A40115011

Plastic zak voor de 30S
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Elektrozuiger 55S

De 55S is geschikt voor continu gebruik in productie- en/of industriële

omgevingen. Kan voor alles ingezet worden zoals het opvangen van

lasdampen en slijpstof tot algemene reinigingswerkzaamheden. Het 

hoofdfilter heeft een hoge filterefficiëntie. Eénvoudige filterreiniging 

door middel van retourlucht. Optioneel met HEPA-filter uit te voeren.

* Aansluiting: 3x 400V (krachtstroom) A40056000

* Vermogen: 5,5 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 360 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3000 mmWk.

* Reinigingsmethode: handmatig door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 72 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 25 liter.

* Gewicht: 101 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm. A42932100

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA (A43842150)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL (A43842001)

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed (A42840150)

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (l=7,5 mtr) A43812103

Vervangonderdelen:

Standaard filter 55S

Standaard hoofdfilter voor de stofafscheider 55S. A40114180

Micro filterpatroon 55S A40115490

Het microfilter scheidt de kleinste en fijnste deeltjes van de meest

gevaarlijke en slechtste deeltjes. Filterefficiëntie 99,97% DOP (0.3μ).

Plastic zakken A40115011

Plastic zakken voor de 55S.
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Omschrijving Bestelnr.

Elektrozuiger Bb680

Elektrische zuigunit geschikt voor algemene reiniging, afzuiging van

schuur/slijpmachines, pneumatisch transport, etc. Standaard met 

temperatuurbeveiliging, veiligheidsventiel, hoofd- en na-filter met

"filtercategorie M". Deze filters zijn ook in absoluut (Hepa) of uitwas-

baar polyester uitvoering verkrijgbaar. Zeer effectieve retourlucht-

reiniging  zorgt voor constant maximale zuigcapaciteit. Thermische

beveiliging is standaard.

* Aansluiting: 3x 400V (krachtstroom) A42468000

* Vermogen: 5,5 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 639 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3000 mmWk.

* Reinigingsmethode: handmatig door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 84 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 47 liter.

* Gewicht: 135 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm.

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA A43842150

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL A43842001

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed A43840150

* 1 stuks Handmondstuk met borstelrand 2" A43860200

* 1 stuks Handmondstuk kegelvormig 2" A43862001

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (l=10 mtr) A43812200

Vervangonderdelen:

Patroonfilter A43120100

Hoofdfilter zonder mantel. A=2,38 D=264 Ht=220 Fc=M (99,97%)

Absoluutfilter A43120200

Hoofdfilter zonder mantel. A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H (99,997%) 

HEPA

Patroonfilter A43130001

Nafilter met mantel. A=2,38 D=264 Ht=220 Fc=M (99,97%)

Absoluutfilter A43130500

Nafilter met mantel. A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H (99,997%) HEPA

Plastic zakken A43650102

Plastic zakken voor de 680S, 25 stk 630x660 met gat voor 47 ltr vat
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Lasrook afzuiger FE 840 A70840000

De elektrische rookafzuiger FE 840 is een kleine, draagbare afzuigunit

welke simpel meegenomen kan worden naar elke werklocatie.

Aangesloten op een lastoorts of een afzuigmondstuk zuigt de FE 840

de rook onmiddelijk af bij de bron. De FE 840 is uitgevoerd met een

handmatige start/stop functie. Tevens met controle lamp welke 

aangeeft dat het filter vervangen dient te worden.

Lasrook afzuiger FE 841 A70841000

De elektrische rookafzuiger FE 841 is hetzelfde als de FE 840 echter 

dan uitgevoerd met een automatische start/stop functie. Voordeel

daarvan is dat het afzuigen start, zodra men begint met lassen. 

* Aansluiting: 230V (lichtnet).

* Vermogen: 1.000W.

* Max. luchtverplaatsing: 150 Nm³/uur (met 2,5 mtr slang).

* Max. vacuüm: 2.200 mmWk.

* Reinigingsmethode: handmatig door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 73 dB(A).

* Afmetingen; 830 x 230 x 410 mm

* Gewicht: 16 kg.

Toebehoren & Vervangonderdelen;

Mondstuk TM 80, l=500 mm, d=80 mm A70851000

Mondstuk TM 200, l=570 mm, b=200 mm en h=30 mm A70854000

Mondstuk PM 300, b=300 mm en h=5 mm A70853000

Slang,  d=45 mm en l=5 mtr A70400026

Slang,  d=45 mm en l=15 mtr A70400028

Vervangend filter A70324000

Vervangende slang A70400022

Vervangende slangkoppeling A70410002
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Omschrijving Bestelnr.

Ejectorzuiger 014A A42101404

Een handige, luchtgedreven vatvuller, inzetbaar voor het verzamelen

of transporteren van olie, chemicaliën, water, etc. Wordt geplaatst

in de 2" schroefdop opening van een leeg vat. Na aansluiten van pers-

lucht- en zuigslang is de unit gereed voor gebruik. Door de standaard 

vlotterinrichting zal de unit stoppen met zuigen wanneer het vat vol is.

Inzetbaar voor het leegzuigen van oliecarters, lekbakken, olievaten, 

het schoonzuigen van vloeren bij olielekkage, etc. NB! Verzamelvat is 

niet inbegrepen.

* Type ejector: NE 14.

* Persluchtverbruik: 0,7 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 132 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.300 mmWk.

* Geluidsniveau: 80 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: levering is zonder drum.

* Gewicht: 8 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset CE370, Ø 40 mm. A40191200

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en verchroomd metaal.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis.

* 2 stuks Rechte zuigbuis.

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 370 mm breed

* 1 stuks Zuigslang Ø 40 mm voorzien van koppelingen (l=5 mtr)
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Ejectorzuiger 115A A42111585

Enkelopstelling, ontworpen voor industriële reiniging van niet ont-

vlambare vloeistoffen als olie, chemicaliën, slib, koelvloeistof en water 

alsmede korte metaalspanen, poeders, zand en andere granulaten 

en/of stof.  Zuiggereedschap is geschikt voor industrieel gebruik. 

Uitgevoerd met kantelbare verzameleenheid voor het eenvoudig af-

voeren van het opgezogen materiaal.

* Type ejector: NE 32.

* Persluchtverbruik: 1,6 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 342 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3.100 mmWk.

* Type filter: Teflon gecoat, polyester Filterzak S50.

* Reinigingsmethode: handmatig.

* Geluidsniveau: 74 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 40 liter netto.

* Gewicht: 51 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm. A42932100

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA (A43842150)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL (A43842001)

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed (A42840150)

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (l=7,5 mtr) A43812103

Het model 115 kan ook geleverd worden als;

* 115A met een krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

* 115A in een perslucht gedreven, ATEX gecertificeerde uitvoering A42411500

* 115E uitgevoerd met een 230V elektrische zuigkop NEL 3R A42411581

Vervangonderdelen:

Vlotterbal systeem 50/200 A43660300

PVC vlotter om overlopen bij overvulling tegen te gaan (ø 155 mm).

Korf systeem 50 A43660004

Metalen korf welke icm de vlotterbal voor vloeistof en de filterzak

voor droge materialen wordt ingezet.

A43110100

Filterzak systeem 50

Teflon gecoat, polyester filterzak met 0.35 m² oppervlak.
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Ejectorzuiger 139A Op aanvraag

Deze heavy duty perslucht gedreven zuigunit is uitstekend inzetbaar 

voor het opzuigen van gevaarlijke en ontvlambare vloeistoffen.

Gebruik van lange slangen - verticaal en horizontaal is geen probleem.

Te gebruiken voor diverse reinigingstoepassingen in de industrie. RVS

verzameleenheid is optioneel. Uitgevoerd met "oil mist" filter en 2"

bodemaftap. Geschikt voor het verzamelen van olie, water en ande-

re vloeibare producten.

• Hoogvacuüm waardoor grote opvoerhoogte.

• Geen bewegende delen.

• Lange levensduur.

* Type ejector: NE 52.

* Persluchtverbruik: 3,0 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 342 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 5.200 mmWk.

* Type filter: Uitwasbaar polyester  oil mist filter S50/200

* Reinigingsmethode: handmatig.

* Geluidsniveau: 75,5 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 50 liter netto.

* Gewicht: 62 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm.

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA A43842150

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL A43842001

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed A43840150

* 1 stuks Mondstuk met luchtregeling 2" A43850001

* 1 stuks Handmondstuk kegelvormig 2" A43862001

* 1 stuks Schrapmondstuk 2" - 500 mm lang A43851050

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (7,5mtr) A43822600

Het model 139 kan ook geleverd worden als;

* 139A met een lichter of krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

* 139A in een perslucht gedreven, ATEX gecertificeerde uitvoering Op aanvraag

* 139E uitgevoerd met een 230V elektrische zuigkop NEL 3R Op aanvraag

Vervangonderdelen:

Patroonfilter A43130001

Patroonfilter syst. 50/200 met geperforeerde mantel.

A=2,38  D=264 Ht=220 Fc=M(99,97%)

Vlotterbal systeem 50/200 A43660300

PVC vlotter om overlopen bij overvulling tegen te gaan (ø 155 mm).

Korf systeem 50 A43660004

Metalen korf welke icm de vlotterbal voor vloeistof en de filterzak

voor droge materialen wordt ingezet.
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Ejectorzuiger 306A Op aanvraag

Dubbelopstelling met voorafscheider, ontworpen voor het verzamelen

van stof, zand en andere fijne granulaten. Het zuigsysteem bevat drie 

afscheiding- en filtersystemen die het maximale reinigingseffect 

garanderen. De vlotterbal voorkomt het overvullen van het vooraf-

scheidervat. Robuust uitgevoerd met degelijk zuiggereedschap, trans-

portwagen met grote wielen en kantelbare verzameleenheden voor

het eenvoudig afvoeren van het opgezogen materiaal. Kortom een 

multifunctionele opstelling voor nat en droog tegelijk.

* Type ejector: NE 32.

* Persluchtverbruik: 1.6 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 342 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3.100 mmWk.

* Type filter: Teflon gecoat, polyester Filterzak S50.

* Reinigingsmethode: handmatig.

* Geluidsniveau: 74 dB(A).

* Inhoud verzamelvaten: 40 + 50 liter netto.

* Gewicht: 69 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm. A42932100

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA (A43842150)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL (A43842001)

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed (A42840150)

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (l=7,5 mtr) A43812103

Het model 306 kan ook geleverd worden als;

* 306A met een krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

* 306 in een perslucht gedreven, ATEX gecertificeerde uitvoering Op aanvraag

* 306E uitgevoerd met een 230V elektrische zuigkop NEL 3R A42430606

Vervangonderdelen:

Vlotterbal systeem 50/200 A43660300

PVC vlotter om overlopen bij overvulling tegen te gaan (ø 155 mm).

Korf systeem 50 A43660004

Metalen korf welke icm de vlotterbal voor vloeistof en de filterzak

voor droge materialen wordt ingezet.

Filterzak systeem 50 A43110100

Teflon gecoat, polyester filterzak met 0,35 m² oppervlak.
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Ejectorzuiger 405A Op aanvraag

Robuuste dubbelopstelling met voorafscheidersilo, ontworpen voor

het verwijderen van industrieel afval. In het eerste stadium wordt

90% van het opgezogen materiaal uit de lucht gescheiden. In het

volgende stadium is het filter gemonteerd wat mede resulteert in een 

zeer lage filterbelasting. Uitgevoerd met degelijke, geremde 

zwenkwielen zodat de mobiliteit, ook wanneer gevuld met zware

lading gewaarborgd is. De silo is uitgevoerd met een onderlosklep 

welke het lossen van het verzamelde materiaal zeer eenvoudig 

maakt. Kan uitgevoerd worden met een losklep v.z.v. verstelbaar 

contragewicht en zakkenhouder zodat er direct in afvalzakken gelost 

kan worden. De unit is tevens voorzien van heftruckprofielen.

* Type ejector: NE 52.

* Persluchtverbruik: 3,0 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 342 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 5200 mmWk.

* Type filter: Patroonfilter s50/200

* Reinigingsmethode: handmatig.

* Geluidsniveau: 75,5 dB(A).

* Inhoud verzamelvat en silo: 40 + 58 liter netto.

* Gewicht: 119 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm.

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA A43842150

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL A43842001

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 400 mm breed A43840100

* 1 stuks Handmondstuk kegelvormig 2" A43862001

* 1 stuks Schrapmondstuk 2" - 500 mm lang A43851050

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (7,5mtr) A43822600

Het model 405 kan ook geleverd worden als;

* 405A met een lichter of krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

* 405E uitgevoerd met een 230V elektrische zuigkop NEL 3R Op aanvraag

Vervangonderdelen:

Patroonfilter A43130001

Patroonfilter syst. 50/200 met geperforeerde mantel.

A=2,38  D=264 Ht=220 Fc=M(99,97%)

Papieren stofverzamelzak syst. 50 (set van 5) A43650001

Filtermateriaal: Meerdere lagen filterpapier.

Ht=725 B=575 - Vol.=30 l.
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Ejectorzuiger 426A Op aanvraag

Robuuste dubbelopstelling met voorafscheidersilo, ontworpen voor

het verwijderen van industrieel afval. In het eerste stadium wordt

90% van het opgezogen materiaal uit de lucht gescheiden. Het filter-

huis van dit model heeft een geintegreerde cycloonafscheider, is 

standaard uitvoerd met een absoluut (HEPA) filter alsmede een zeer

effectrieve retourlucht filterreiniging. Uitgevoerd met degelijke, 

geremde zwenkwielen dat  de mobiliteit, ook wanneer gevuld met

zware lading geborgd is. De silo is uitgevoerd met een onderlosklep

welke het lossen van hetverzamelde materiaal zeer eenvoudig maakt.

Kan uitgevoerd worden met een losklep vzv verstelbaar 

contragewicht en zakkenhouder opdat er direct in afvalzakken gelost 

kan worden. De unit is tevens voorzien van heftruckprofielen.

* Type ejector: NE 52.

* Persluchtverbruik: 3,0 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 342 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 5.200 mmWk.

* Type filter: Patroonfilter S50/200

* Reinigingsmethode: handmatig door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 75,5 dB(A).

* Inhoud verzamelvat en silo: 40 + 58 liter netto.

* Gewicht: 119 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm. A42932100

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA (A43842150)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL (A43842001)

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed (A42840150)

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (l=7,5 mtr) A43822600

Het model 426 kan ook geleverd worden als;

* 426A met een lichter of krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

* 426A in een perslucht gedreven, ATEX gecertificeerde uitvoering A42242609

* 426E uitgevoerd met een 230V elektrische zuigkop NEL 3R A42442605

Vervangonderdelen:

Absoluutfilter A43120200

Absoluutfilter syst. 50/200 zonder geperforeerde mantel.

A=1,56 D=264 Ht=220 Fc=H(99,997%) HEPA

Plastic zakken A43650102

Plastic zakken voor de 426E, 25 stk 630x660 met gat voor 47 ltr vat
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Ejectorzuiger 500A A42150085

Enkelopstelling, uitgevoerd voor het verzamelen van grovere deeltjes,

zoals spanen en granulaten alsmede voor vloeistoffen en slib. 

Door het hoge vacuüm is gebruik van lange slangen geen probleem. 

Het verzamelvat kan met een bodemaftap uitgevoerd worden zodat 

opgezogen vloeistoffen eenvoudig en snel afgevoerd kunnen worden.

Standaard uitgevoerd op twee-wielige wagen.

* Type ejector: NE 52 s200

* Persluchtverbruik: 3,0 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 342 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 5.200 mmWk.

* Type filter: Teflon gecoat, polyester Filterzak S200

* Reinigingsmethode: handmatig.

* Geluidsniveau: 75,5 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 160 liter netto.

* Gewicht: 110 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm. A42932100

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA (A43842150)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL (A43842001)

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed (A42840150)

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (l=7,5 mtr) A43812260

Het model 500 kan ook geleverd worden als;

* 500A met een lichter of krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

* 500A in een perslucht gedreven, ATEX gecertificeerde uitvoering A42250016

* 500E uitgevoerd met een 230V elektrische zuigkop NEL 3R A42450002

Vervangonderdelen:

Vlotterbal systeem 50/200 A43660300

PVC vlotter om overlopen bij overvulling tegen te gaan (ø 155 mm).

Korf systeem 200 A43660200

Metalen korf welke icm de vlotterbal voor vloeistof en de filterzak

voor droge materialen wordt ingezet.

Filterzak systeem 200 A43110300

Teflon gecoat, polyester filterzak met 0,59 m² oppervlak.
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Ejectorzuiger 510A A42151086

Enkelopstelling, uitgevoerd voor het verzamelen van grovere deeltjes,

zoals spanen en granulaten alsmede voor vloeistoffen en slib. 

Door het hoge vacuüm is gebruik van lange slangen geen probleem. 

Uitgevoerd met kantelbare verzameleenheid voor het eenvoudig af-

voeren van het opgezogen materiaal. Kan met bodemaftap geleverd

worden. De unit is tevens voorzien van een robuuste transportwagen

met heftruckprofielen waardoor zij mobiel en flexibel inzetbaar is.

* Type ejector: NE 52 s200

* Persluchtverbruik: 3,0 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 342 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 5.200 mmWk.

* Type filter: Teflon gecoat, polyester Filterzak S200

* Reinigingsmethode: handmatig.

* Geluidsniveau: 75,5 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 160 liter netto.

* Gewicht: 116 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 50,8 mm. A42932100

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA (A43842150)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL (A43842001)

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed (A42840150)

* 1 stuks Zuigslang Ø 50,8 mm voorzien van koppelingen (l=7,5 mtr) A43822600

Het model 510 kan ook geleverd worden als;

* 510A met een lichter of krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

* 510A in een perslucht gedreven, ATEX gecertificeerde uitvoering A42251035

* 510E uitgevoerd met een 230V elektrische zuigkop NEL 3R A42451002

Vervangonderdelen:

Vlotterbal systeem 50/200 A43660300

PVC vlotter om overlopen bij overvulling tegen te gaan (ø 155 mm).

Korf systeem 200 A43660200

Metalen korf welke icm de vlotterbal voor vloeistof en de filterzak voor

droge materialen wordt ingezet.

Filterzak systeem 200 A43110300

Teflon gecoat, polyester filterzak met 0,59 m² oppervlak.
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Ejectorzuiger 570A Op aanvraag

Compacte unit met een grote zuigcapaciteit, uitgevoerd met mobiele

silo, welke is geconfigureerd voor het verzamelen van stofrijke

materialen zoals granulaten en straalgrit maar tevens geschikt is voor

het opzuigen van vloeistoffen en slib. De silo is standaard uitgevoerd

met een handbediende losklep. Optioneel is de unit echter ook lever-

baar met een luchtbediende of een dmv een contragewicht te sluiten

losklep welke automatisch lossen van de silo mogelijk maken. Uitge-

voerd met het zeer effectieve en zelfreinigende Norclean NVF filter. 

Tevens voorzien van heftruckprofielen en degelijke geremde zwenk-

wielen opdat de mobiliteit, ook wanneer gevuld met zware lading, 

gewaarborgd is.

* Type ejector: NE 64 S200

* Persluchtverbruik: 4,3 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 330 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 6.800 mmWk.

* Type filter: NVF 3.15i filter van gesinterd poly-ethylene.

* Reinigingsmethode: automatisch.

* Geluidsniveau: 77 dB(A).

* Inhoud silo: 146 liter netto.

* Gewicht: 203 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

Schoonmaakset Ø 63 mm. A42930000

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen.

Gebogen zuigbuis is vzv een slijtplaat. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2 1/2" ALU (A43843050)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2 1/2" ALU (A43843001)

* 1 stuks Vloermondstuk op wielen 2 1/2" - 500 mm (A43840400)

* 1 stuks Wartel RVS 2 1/2" (A43843100)

* 1 stuks PU zuigslang Ø 63 mm - slijtvast en flexibel (l=20 mtr) A43833100

Het model 570 kan ook geleverd worden als;

* 570A met een lichter of krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

Vervangonderdelen:

Kaarsfilter A43906010

Gesinterd polyethylene filterkaars Ø 48 x 300 mm, Fc=M (99,97%)

Kaarsfilter o-ring A43901013

Kaarsfilter moer A43908005

Aantal kaarsen, o-ringen en moeren in een NVF 3,15i filter is 70 stuks
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Ejectorzuiger 600A Op aanvraag

Zuigunit met een grote zuigcapaciteit, uitgevoerd met een silo voor

stationair of semi-mobiel gebruik, welke is ontworpen voor het ver-

zamelen van stofrijke materialen zoals granulaten, straalgrit en voor

het terugwinnen van kostbare metalen. De silo is standaard uitge-

voerd met een handbediende losklep. Optioneel ook met contrage-

wicht of met persluchtbediende losklep verkrijgbaar, waardoor auto-

matisch legen van de silo mogelijk maakt. Uitgevoerd met het zeer

effectieve en zelfreinigende Norclean NCF filter. Tevens geschikt om

in te zetten als zuigunit in een centraal zuigsysteem.

• Zuigunit met in hoogte verstelbaar frame.

• Hoogvacuüm voor zware materialen over grote afstanden.

• Robuust en effectief, zelfreinigend NCF kaarsenfilter.

* Type ejector: NE 76 S200

* Persluchtverbruik: 5,4 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 690 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 4.800 mmWk.

* Type filter: NVF 3,15i filter van gesinterd poly-ethylene.

* Reinigingsmethode: automatisch.

* Geluidsniveau: 78 dB(A).

* Inhoud silo: 140 liter netto.

* Gewicht: 144 kg.

Slang en/of mondstukken maken geen deel uit van het artikelnummer 

en dienen nog te worden gekozen/toegevoegd.

Wij adviseren de volgende slang en mondstukken te gebruiken;

* 1 stuks Mondstuk met luchtregeling 3" - een zgn bulkmondstuk A43850100

* 1 stuks PU zuigslang Ø 76 mm, slijtvast en flexibel (l=10 mtr) A43834200

Het model 600 kan ook geleverd worden als;

* 600A met een lichter of krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

Vervangonderdelen:

Kaarsfilter A43906011

Gesinterd polyethylene filterkaars d48 x 500 mm, Fc=M (99,97%)

Kaarsfilter o-ring A43901013

Kaarsfilter moer A43908005

Aantal kaarsen, o-ringen en moeren in een NVF 5,25i filter is 70 stuks
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Ejectorzuiger 722A Op aanvraag

Deze enorm krachtige, luchtgedreven zuigunit is uitstekend geschikt

voor het verzamelen van straalgrit en andere korrelvormige materi-

alen. De combinatie van hoogvacuüm en grote luchtverplaatsing

maakt het mogelijk materialen over lange afstanden te tranporteren.

De unit is samengebouwd op een compact frame welke eenvoudig 

met een heftruck te verplaatsen is. De unit kan tevens uitgevoerd

worden met een grit/stofafscheider. Het schone grit, verzameld in de

voorafscheidersilo, kan herbruikt worden terwijl het stof naar het

filterhuis gezogen, door het zeer effectieve Norclean NVF zelfreinigend

filter tegengehouden en opgevangen wordt in het stofvat.

• Effectief scheiden van stof uit grit en granulaten.

• Hoogvacuüm voor zware materialen over grote afstanden.

• Robuust en effectief, zelfreinigend NCF kaarsenfilter.

* Type ejector: NE 96 S200

* Persluchtverbruik: 8,6 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 660 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 6.800 mmWk.

* Type filter: NVF 5,25i filter van gesinterd poly-ethylene.

* Reinigingsmethode: automatisch.

* Geluidsniveau: 78 dB(A).

* Inhoud verzamelvat en silo: 67 + 220 liter netto.

* Gewicht: 300 kg.

* Compleet geleverd met het volgende zuiggereedschap;

* 1 stuks Mondstuk met luchtregeling 3" - een zgn bulkmondstuk A43850100

* 1 stuks PU zuigslang Ø 76 mm, slijtvast en flexibel (l=10 mtr) A43834200

Het model 722 kan ook geleverd worden als;

* 722A met een lichter of krachtiger type perslucht gedreven ejector Op aanvraag

Vervangonderdelen:

Kaarsfilter A43906011

Gesinterd polyethylene filterkaars d48 x 500 mm, Fc=M (99,97%)

Kaarsfilter o-ring A43901013

Kaarsfilter moer A43908005

Aantal kaarsen, o-ringen en moeren in een NVF 5,25i filter is 70 stuks
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Ejectorzuiger 950A Ex Op aanvraag

Deze heavy duty RVS zuigunit is uitstekend inzetbaar voor het opzui-

gen van gevaarlijke en ontvlambare vloeistoffen. Gebruik van lange

slangen - verticaal en horizontaal is geen probleem. Te gebruiken 

voor diverse reinigingstoepassingen in de industrie alsmede het 

strippen van ladingtanks en "deep well sumps" in de scheepvaart 

zonder de tanks te hoeven betreden. De onderdelen die direct met

het opgezogen product in aanraking komen zijn uitgevoerd in RVS.

Alle onderdelen zijn anti-statisch danwel geleidend uitgevoerd om

statische oplading te voorkomen. Zeer geschikt voor het opzuigen

en verzamelen van olie, water en andere vloeibare stoffen.

ATEX goedgekeurd; EX II 2 GD c, IIC 60°C (T6).

* Type ejector: NE 74 (AS).

* Persluchtverbruik: 5,3 Nm³/u.

* Max. luchtverplaatsing: 318 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 7.800 mmWk.

* Geluidsniveau: 75 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 950 liter

* Gewicht: 222 kg.

Slang en/of mondstukken maken geen deel uit van deze ejectorzuiger 

en dienen nog te worden gekozen/toegevoegd.
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Compacte en (semi)stationaire elektrozuiger L-PAK

De L-PAK biedt een effectieve oplossing voor het verwijderen van 

dampen, stof, granulaten, etc. en is in alle takken van de industrie 

inzetbaar. Het compacte design maakt het mogelijk de unit te plaat-

sen waar weinig ruimte is. Uitgevoerd met een tweetraps filter-

systeem welke automatisch wordt gereinigd door middel van retour-

lucht. Kan, afhankelijk van de toepassing, één tot twee gebruikers

tegelijkertijd bedienen.

• Lage operationele- en onderhoudskosten.

• Eenvoudig te installeren en laag geluidsniveau tijdens bedrijf.

• Voor talloze toepassingen - zeer breed inzetbaar.

L-PAK 150 A40051900

* Aansluiting: 3x 400V (krachtstroom)

* Vermogen: 3 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 290 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 1.500 mmWk: 150 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.200 mmWk.

* Filteroppervlak; 1,1 m2

* Reinigingsmethode: automatisch door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 72 dB(A).

* Geluidsniveau met optionele geluiddemper: 62 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 35 liter.

* Gewicht: 110 kg.

L-PAK 250 A40051800

* Aansluiting: 3x 400V (krachtstroom)

* Vermogen: 5,5 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 420 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 1.500 mmWk: 250 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.100 mmWk.

* Filteroppervlak; 1,6 m2

* Reinigingsmethode: automatisch door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: 74 dB(A).

* Geluidsniveau met optionele geluiddemper: 64 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 35 liter.

* Gewicht: 140 kg.

Piping, slang en/of mondstukken maken geen deel uit van de artikel-

nummers en dienen nog te worden gekozen/toegevoegd.

Optioneel

Geluiddemper tbv L-PAK A40073020
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Compacte en (semi)stationaire elektrozuiger E-PAK

De E-PAK biedt een effectieve oplossing voor het  verwijderen van 

dampen, fijne stoffen, composiet materiaal en andere granulaten. De

E-PAK is ook inzetbaar als centrale (af)zuigunit voor werkstations en

machines. Kan, afhankelijk van de toepassing, één tot zes gebruikers

tegelijkertijd bedienen.

Neem contact op met de Nederman product specialist wanneer de 

E-PAK ingezet gaat worden voor explosie gevaarlijk stof!

• Lage operationele- en onderhoudskosten.

• Eenvoudig te installeren en laag geluidsniveau tijdens bedrijf.

• Voor talloze toepassingen - zeer breed inzetbaar.

E-PAK 500 A40051430

* Aansluiting: 3x 400V (krachtstroom)

* Vermogen: 13 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 860 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 1.500 mmWk: 500 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.500 mmWk.

* Filteroppervlak; 3,4 m2

* Reinigingsmethode: automatisch door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: - dB(A).

* Geluidsniveau met geluiddemper: 67 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 62 liter.

* Gewicht: 333 kg.

Piping, slang en/of mondstukken maken geen deel uit van het artikel-

nummer en dienen nog te worden gekozen/toegevoegd.
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Compacte en stationaire elektrozuiger FlexPak

De FlexPak biedt een effectieve oplossing voor het verwijderen van 

dampen, fijne stoffen, composiet materiaal en andere granulaten.

De FlexPak is ook inzetbaar als centrale (af)zuigunit voor werksta-

tions en machines. Voor energiebesparing altijd uitgevoerd met een

frequentieregelaar. Kan, afhankelijk van de toepassing, één tot tien

gebruikers tegelijkertijd bedienen.

Neem contact op met de Nederman product specialist wanneer de 

E-pak ingezet gaat worden voor explosie gevaarlijk stof!

FlexPak 800 A40050170

Deze uitvoering heeft een hoger vacuüm dan de FlexPak 1000. Hier-

door beter geschikt voor het opzuigen van zwaardere materialen 

zoals staalstof, straalmiddel, catalyst, etc.

* Aansluiting: 3x 400V (krachtstroom)

* Vermogen: 18,5 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 1.300 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 800 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3.500 mmWk.

* Filteroppervlak; 6 m2

* Reinigingsmethode: automatisch door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: - dB(A).

* Geluidsniveau met geluiddemper: 70 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 70 liter.

* Gewicht: 465 kg.

FlexPak 1000 A40050180

Deze uitvoering heeft een hogere luchtverplaatsing dan de FlexPak

800. Hierdoor beter geschikt voor het afzuigen van lasdampen, slijp-

stof en toepassingen waarbij, ongeacht het aantal gebruikers, een

constante luchtverplaatsing vereist is.

* Aansluiting: 3x 400V (krachtstroom)

* Vermogen: 18,5 kW.

* Max. luchtverplaatsing: 1.300 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 1.500 mmWk: 1000 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.000 mmWk.

* Filteroppervlak; 6 m2

* Reinigingsmethode: automatisch door middel van retourlucht.

* Geluidsniveau: - dB(A).

* Geluidsniveau met geluiddemper: 70 dB(A).

* Inhoud verzamelvat: 70 liter.

* Gewicht: 465 kg.

Piping, slang en/of mondstukken maken geen deel uit van de artikel-

nummers en dienen nog te worden gekozen/toegevoegd.

Optioneel

Niveaumelder tbv FlexPak A40780710

Delta P sensor tbv FlexPak filterweerstand A40780641

Brandalarm sensor tbv FlexPak A40116540
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Nederman is expert op het gebied van centrale zuigsystemen waarbij 

de stationair geplaatste zuigunit is voorzien van een leiding netwerk.

Men plugt de zuigslang in daar waar men moet gaan stofzuigen en 

de luchtverplaatsing zorgt voor het transport door de leiding naar de 

voorafscheider waar het opgezogen materiaal centraal verzameld en

afgevoerd wordt. De transportlucht wordt door een geschikt filter-

systeem gereinigd en wordt weer schoon in de ruimte teruggeblazen.

Wij hebben reeds meer dan 40 jaar ervaring in het ontwerpen en

installeren van centrale zuigsystemen welke bestaan uit de volgende

hoofdonderdelen;

Vacuüm sets

Nederman biedt een breed scala aan stationair te plaatsen vacuüm 

conveyors, welke vrijwel aan elke behoefte kunnen voldoen.

Geavanceerde besturingen

Starten en stoppen door een klep te openen in het leiding netwerk,

het controleren van filterreiniging en vullingsgraad van de vooraf-

scheider, op vooringestelde tijden stoppen om te legen. De PLC

besturing zorgt ervoor naast talrijke andere belangrijke functies.

Filters

Voor elke capaciteit en toepassing zijn filters te kiezen die geschikt

zijn voor de verwerking van (zeer) fijn stof.

Naast het hoofdfilter is er een nafilter geplaatst om de zuigunit te 

beschermen en/of een emissie absoluut te voorkomen.

Voorafscheiders

Om de filters te ontlasten worden er voorafscheidersystemen 

toegepast. Daarnaast worden zij ook ingezet om materialen 

te scheiden voordat ze een leidingsysteem ingezogen worden.

Dit om eventuele verstopping te voorkomen.

Aangezien elk product zich anders gedraagt is er een brede

keuze aan voorafscheiders, cyclonen en separatoren.

Zuigleidingsysteem

Het leidingsysteem kan "koud", snel en luchtdicht gemonteerd 

worden middels geprepareerde buizen, aftakstukken en bochten.

In zo'n netwerk kan het nuttig zijn kleppen te monteren. Automatisch

of handbediend sluitend, geintegreerd in een productieproces, auto 

start/stop van de zuigunit, etc. De mogelijkheden zijn legio.

Het afzuigpunt is daar waar de uitrusting wordt aangesloten. Dit

kan een slijpmachine, lastoorts of een normale zuigslang zijn.
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Neem contact op met Nederman voor advies en assitentie bij het

bepalen wat voor u de beste keuze is waardoor al uw specfieke

wensen cq eisen worden gerealiseerd.

Vacuüm sets

VAC 20

Dit hoogvacuümsysteem is vooral geschikt voor lasrookafzuiging op

de lastoortsen of met mondstukken, stofafzuiging direct op het

gereedschap (slijpen/schuren) en/of reguliere reiniging. De zuigunit is

uitgevoerd met een snaar aangedreven meertraps ventilator in een 

geluiddempende omkasting, geluiddemper en gecombineerde 

opstart/terugloop klep. Behalve de VAC 20-4000 zijn alle units

uitgevoerd met een debiet beperker. Kan buiten worden opgesteld.

VAC 20-1500 Op aanvraag

* 3 x 400V - 50Hz - 22kW.

* Max. luchtverplaatsing: 2.300 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 1.500 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.000 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201) binnenopstelling: 66 dB(A)  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 4 

VAC 20-2500 Op aanvraag

* 3 x 400V - 50Hz - 30kW.

* Max. luchtverplaatsing: 3.000 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 2.500 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.200 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201) binnenopstelling: 70,5 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 5. 

VAC 20-3000 Op aanvraag

* 3 x 400V - 50Hz - 37kW.

* Max. luchtverplaatsing: 3.900 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 3.000 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.200 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201) binnenopstelling: 68 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 6. 

VAC 20-4000 Op aanvraag

* 3 x 400V - 50Hz - 45kW.

* Max. luchtverplaatsing: 5.000 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 4.000 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.200 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201) binnenopstelling: 68 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 7. 
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Vacuüm conveyor RBU

De RBU vacuüm conveyor wordt ingezet daar waar extra zuigkracht

benodigd is voor het verplaatsen en/of transporteren van (zware)

materialen over grote afstanden en/of hoogte verschillen. De zeer

sterke zuigunit is uitgevoerd met een snaar aangedreven roots

blower in een geluiddempende omkasting, een in- en uitlaat  

geluiddemper alsmede een universele klep met vacuümregeling,

zuigveiligheid en terugslagklep. Kan buiten worden opgesteld.

RBU 1300 (3 x 400V - 50Hz - 22kW) Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 1.650 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 1.300 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3.300 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201): 70 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 4. 

RBU 1600 (3 x 400V - 50Hz - 30kW) Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 2.000 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 1.600 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3.300 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201): 70 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 5. 

RBU 1600 (3 x 400V - 50Hz - 37kW) Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 2.000 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 1.600 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 4.500 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201): 70 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 6. 

RBU 2100 (3 x 400V - 50Hz - 37kW) Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 2.600 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 2.100 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 3.300 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201): 70 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 6. 

RBU 2100E (3 x 400V - 50Hz - 45kW) Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 2.600 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 2.100 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 4.500 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201): 70 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 7. 

RBU 2600 (3 x 400V - 50Hz - 55kW) Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 3.200 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 2.600 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 4.500 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201): 70 dB(A).  

* PLC starter (afzonderlijk te bestellen): PLC 8. 
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Vacuüm conveyor C-Pak

Deze C-Pak vacuüm conveyor is uitgevoerd met een snaar 

aangedreven zijkanaal ventilator. Ventilatorunit, cycloon en starter is 

ingebouwd in een stevige container. Uitermate geschikt voor 

lasrookafzuiging via lastoorts of mondstukken. Een semi-stationaire 

installatie voorzien van een FlexFilter cycloon voor de grove scheiding

van het afgezogen materiaal. Uitgevoerd met manuele start/stop.

De units hebben steeds vier (4) aansluitingen. De diameters

verschillen echter per type. De aansluitingen zijn voorzien van 

standaard koppelingen zoals voor de PAK-slang en 

koppelingsystemen. De debietbeperker en gecombineerde terugslag/

opstart klep zijn standaard.

C-Pak 20-1500 Op aanvraag

* 3 x 400V - 50Hz - 30kW.

* Max. luchtverplaatsing: 3.000 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 1.500 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.200 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201): 77 dB(A).  

* Geluidsniveau (ISO 11201) aan de uitlaatzijde ventilator: 87 dB(A).  

C-Pak 20-2500 Op aanvraag

* 3 x 400V - 50Hz - 37kW

* Max. luchtverplaatsing: 3.900 Nm³/uur.

* Max. luchtverplaatsing bij 2.000 mmWk: 2.500 Nm³/uur.

* Max. vacuüm: 2.200 mmWk.

* Geluidsniveau (ISO 11201): 77 dB(A).  

* Geluidsniveau (ISO 11201) aan de uitlaatzijde ventilator: 87 dB(A).  

Geavanceerde besturingen;

De Nederman starters zijn beschikbaar voor 11 kW tot 55 kW en zijn

ontwikkeld conform CENELEC EN 60 204-1 standaard.

Deze geavanceerde starters zijn standaard uitgerust met functies 

voor filterreiniging, onderhoudsmeter met waarschuwingsfunctie,

weektimer, samenvattende alarmen, volmelder alsmede automatische 

stop/start tbv lossen. 

Tevens voorbereid met drukwachter, mogelijkheid voor afstandsbe-

diening, brandalarm, verschildruk meter en spanningspiek beveiliging.

Besturing PLC 1  t/m PLC 11 Op aanvraag
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Filters

FlexFilter

Het FlexFilter is een stofafscheider met een twee-traps filtratie. Uit-

gevoerd met een centrale inlaat voorzien van snelheidsverlaging en 

volledig automatische filterreiniging. Kan worden uitgevoerd met

verschillende soorten materiaal filterslangen, stofvaten en/of rote-

rende sluizen. Eén en ander afhankelijk van het te filteren materiaal

en de wijze van afvoeren. Standaard uitgevoerd met polypropylene

filterslangen. PTFE of anti-statische filterslangen zijn optioneel.

FlexFilter Single Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 1.600 Nm³/uur.

* Filter oppervlak: 12 m².

* Stofvat inhoud: 70 liter.

* Gewicht: 184 kg.

* Inlaat/uitlaat diameter: ø 200 mm.

FlexFilter Single RF (constant vacuüm) Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 1.600 Nm³/uur.

* Filter oppervlak: 12 m².

* Stofvat inhoud: 70 liter.

* Gewicht: 218 kg.

* Inlaat/uitlaat diameter: ø 200 mm.

FlexFilter Twin Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 3.200 Nm³/uur.

* Filter oppervlak: 2 x 12 m².

* Stofvat inhoud: 2 x 70 liter.

* Gewicht: 344 kg.

* Inlaat/uitlaat diameter: 2x ø 200 mm.

FlexFilter Twin RF (constant vacuüm) Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 3.200 Nm³/uur.

* Filter oppervlak: 2 x 12 m².

* Stofvat inhoud: 2 x 70 liter.

* Gewicht: 399 kg.

* Inlaat/uitlaat diameter: 2x ø 200 mm.

FlexFilter Single met automatische lossing Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 1.600 Nm³/uur.

* Filter oppervlak: 12 m².

* Stofvat inhoud: 70 liter.

* Gewicht: 305 kg.

* Inlaat/uitlaat diameter: ø 200 mm.

Optioneel

Niveaumelder t.b.v. stofvat Op aanvraag

Delta P sensor t.b.v. FlexFilter Op aanvraag

Brandalarm sensor t.b.v. FlexPak Op aanvraag
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FlexFilter EX

Een hypermodern filtersysteem dat voldoet aan uw huidige en

toekomstige behoeften.

Door de werkomgeving schoon te houden wordt een eventueel

risico van explosiegevaar geminimaliseerd, de productiviteit verhoogd,

de kwaliteit van uw product gewaarborgd en op kosten bespaard.

De Nederman FlexFilter EX is de derde generatie hoogvacuüm stof-

filter die inzetbaar is voor potentieel licht ontvlambare stoffen en

voldoet aan de ATEX richtlijn.

Een korrel of brok van welk materiaal dan ook is normaal gezien 

veilig en niet explosief. Wanneer echter hetzelfde materiaal in fijn stof

veranderd kan het licht ontvlambaar en explosief maken. Neem 

bijvoorbeeld een stuk hout en vergelijk dat met houtstof!

Vervolgens zal het stof explosiever zijn wanneer de stofdeeltjes fijner

zijn.

Veel industriëen hebben te maken met materialen die reeds

explosief zijn of kunnen worden. Wanneer licht ontvlambaar materiaal 

als fijn stof wordt gemengd met zuurstof in de lucht is er maar een 

klein vonkje (ontsteking) nodig om een stof explosie te veroorzaken.

Het gevaar van het gevaarlijke fijn stof is dat het omhoog dwarrelt en

zich verzameld op alle horizontale oppervlakken in de fabriek.

Wanneer dit fijne stof door een kleine explosie vermengd wordt in de 

omgevingslucht zal dit brandstof worden voor additionele en

aannemelijk grotere explosies. De beste manier om dit te voorkomen

is de vervuiling direct aan de bron af te zuigen en/of na de bewerking

op te ruimen en daarmee stof ophoping voor te zijn.

Explosieve materialen zijn onder andere;

Synthetisch organisch stof, zoals plastic slijpstof, verstevigd plastic

en andere samengestelde materialen, poederverf, cosmetica, etc.

Metaalstoffen,  zoals fijn stof van aluminium, magnesium, titanium,

chromium, etc.

Organisch stof van de voedingsindustrie, zoals bakbloem, soep-

poeder, kruiden, suiker, etc.

FlexFilter Single EX Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 1.600 Nm³/uur.

* Filter oppervlak hoofdfilter: 12 m².

* Filter oppervlak nafilter: 12 m².

* Stofvat inhoud: 70 liter.

* Gewicht: 450 kg.

* Inlaat diameter: geflenst ø 150 mm.

* Uitlaat diameter: ø 203,2 mm.
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FlexFilter Single EX op hoog frame Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 1.600 Nm³/uur.

* Filter oppervlak hoofdfilter: 12 m².

* Filter oppervlak nafilter: 12 m².

* Stofvat inhoud: TVFD en Big Bag of gelijkwaardig.

* Gewicht: 450 kg.

* Inlaat diameter: geflenst ø 150 mm.

* Uitlaat diameter: ø 203,2 mm.

FlexFilter Twin EX Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 3.200 Nm³/uur.

*Filter oppervlak hoofdfilter: 2 x 12 m².

* Filter oppervlak nafilter: 2 x 12 m².

* Stofvat inhoud: 2 x 70 liter.

* Gewicht: 850 kg.

* Inlaat diameter: geflenst ø 200 mm.

* Uitlaat diameter: 2 x ø 203,2 mm.

FlexFilter Twin EX op hoog frame Op aanvraag

* Max. luchtverplaatsing: 3.200 Nm³/uur.

* Filter oppervlak hoofdfilter: 2 x 12 m².

* Filter oppervlak nafilter: 2 x 12 m².

* Stofvat inhoud: TVFD en Big Bag of gelijkwaardig.

* Gewicht: 850 kg.

* Inlaat diameter: geflenst ø 200 mm.

* Uitlaat diameter: 2 x ø 203,2 mm.

Optioneel

Onderhoudsplatform tbv FlexFilter Single EX Op aanvraag

Onderhoudsplatform tbv FlexFilter Twin EX Op aanvraag

Aansluitset tbv onderhoudsplatform FlexFilter EX Op aanvraag

Ladder tbv onderhoudsplatform FlexFilter EX Op aanvraag

Deflector Op aanvraag

Dubbele RF kit Op aanvraag

Delta P sensor tbv FlexFilter EX Op aanvraag

Niveaumelder tbv stofvat FlexFilter EX Op aanvraag

Brandalarm sensor tbv FlexFilter EX Op aanvraag

Isolatieklep ø 160 mm Op aanvraag

Isolatieklep ø 200 mm Op aanvraag
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Voorafscheiders

In de meeste systemen die gebruikt worden om materiaal te 

transporteren en te verzamelen is het belangrijk dat het materiaal 

uit de lucht gescheiden wordt voordat het het filter bereikt. Dit om 

Cycloonafscheider een hoge filterbelasting en daarmee capaciteitsverlies te voorkomen. 

Al het opgezogen materiaal wordt uit de lucht gescheiden en blijft 

achter in de silo welke kan lossen in een zak, een bak of op een 

transportband. Een voorafscheider kan ook worden ingezet om 

materialen te scheiden. Deze "grofafscheider" wordt bijvoorbeeld

Grofafscheider ingezet om fijn stof uit straalmiddel te scheiden opdat het grit 

Hergebruikt kan worden.

Neem contact op met Nederman voor informatie over ons complete

aanbod van cyclonen en voorafscheiders.

KSA 70 Voorafscheider Op aanvraag

Voorafscheiding van metalen spanen, snij- en koelvloeistof of 

vergelijkbare materialen om verstopping en slijtage aan het leiding-

systeem te voorkomen. Meestal geplaatst vlak bij de werkplek voor

de aansluiting met het zuigleidingsysteem. De KSA 70 heeft een

inlaat met een "vleugel" om zo een maximaal cycloon effect en 

daarmee materiaal separatie te sorteren. De KSA 70 moet uitgevoerd

worden met een perslucht of elektrisch bediende losklep. Die 

onderlosklep wordt mede door het vacuüm gesloten gehouden

tijdens zuigbedrijf.

* Geschikt voor max. luchtverplaatsing van 600 Nm3/uur.

* Inhoud: 70 liter.

* Inlaat/uitlaat diameter: ø 100 mm.

GA 150 Voorafscheider voor lichte producten Op aanvraag

Stationair te gebruiken voorafscheider met rechte inlaat aan de

bovenzijde en een herbruikbare filterzak gemaakt van textiel.

Vooral ingezet voor het scheiden van lichte en grotere materialen

zoals papier, textiel, etc.

* Geschikt voor max. luchtverplaatsing van 1.000 Nm3/uur.

* Inhoud: 150 liter.

* Inlaat/uitlaat diameter: ø 100 mm.

GA 200 Voorafscheiderdeksel voor grovere materialen Op aanvraag

Dit voorafscheiderdeksel is uitgevoerd met een in- en uitlaat waar de

zuigslang en verbinding met het centrale zuigsysteem op aangesloten

dient te worden. Het deksel past op een standaard oliedrum van 200

liter met een diameter van 600 mm. Omdat vat te legen dient het

deksel weggenomen te worden. Ingezet voor granulaten, spanen

en vloeistoffen. PAS OP! Verzamelvat wordt niet meegeleverd.

* Geschikt voor max. luchtverplaatsing van 800 Nm3/uur.

* Inhoud: 200 liter.

* Inlaat/uitlaat diameter: ø 100 mm.
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GA 500 Voorafscheider Op aanvraag

Stationair geplaatste voorafscheidersilo met tangentiale inlaat en 

automatische lossing in bijvoorbeeld een container of afvalbak.

Door een geperforeerde stalen plaat in de bovenzijde van de vooraf-

scheider zal zelfs het lichtste materiaal uit de lucht gescheiden worden.

Deze plaat wordt telkens wanneer de silo wordt geleegd gereinigd

door middel van retourlucht. De besturing zal namelijk de luchtstroom

naar het leidingsysteem afsluiten en een reinigingsklep openen

waardoor de silo, door retourlucht, weer op atmosferische druk

komt. Vervolgens wordt de losklep geopend waardoor de silo kan 

lossen. Na een vooringestelde lostijd zal de losklep door een

krachtige luchtcilinder worden gesloten waarna de aansluiting met

het zuigleidingsysteem weer wordt geopend en de silo weer in

zuigbedrijf is.

* Geschikt voor max. luchtverplaatsing van 3.000 Nm3/uur.

* Inhoud: 425 liter.

* Inlaat/uitlaat diameter: ø 200 mm.

GA 800 Voorafscheider Op aanvraag

De kantelbare GA 800 is een voorafscheider welke al het materiaal uit

de lucht scheidt voordat het filter bereikt wordt. Is uitermate geschikt

in te zetten bij het opzuigen en verzamelen van grote hoeveelheden.

Kan gebruikt worden voor vrijwel alle materialen zoals bijvoorbeeld

metaalspanen, glasscherven en gruis, beton brokken, gravel, zand,

grit, enz. De GA 800 is voorbereid voor een bodemaftap opdat

het aftappen van vloeistof eenvoudig uitgevoerd kan worden zonder

eerst de container te moeten legen.

* Geschikt voor max. luchtverplaatsing van 1.600 Nm3/uur.

* Inhoud: 800 liter.

* Inlaat/uitlaat diameter: ø 150 mm.
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Zuigleidingsysteem

Leidingen  Verzinkte stalen leidingen, gebruikt als hoofdleiding.

     50                 3000                        1,2                      5,5 A40130440

     50                 6000                        1,2                      10,9 A40130450

     63                 3000                        1,2                      5,5 A40130420

     63                 6000                        1,2                      11,0 A40130430

     76                 3000                        1,0                      5,6 A40130400

     76                 6000                        1,0                      11,1 A40130410

     100               3000                        1,2                      8,8 A40130380

     100               6000                        1,2                      17,5 A40130390

     127               3000                        1,0                      9,3 A40130360

     150               3000                        1,0                      11,0 A40130340

     150               6000                        1,5                      33,0 A40130350

     200               6000                        1,5                      44,0 A40130330

Bochten, 90⁰  Verzinkte stalen bochten.

     50                  85                         1,5                         0,3 A40130790

     63                  100                       1,5                         0,5 A40130780

     76                  170                       1,5                         1,0 A40134020

     100                200                       2,0                         2,0 A40131070

     127                170                       2,0                         2,1 A40134000

     150                225                       2,0                         3,2 A40130750

     200                300                       2,0                         4,8 A40134251

Bochten, 45⁰  Verzinkte stalen bochten.

     50                   85                         1,5                         0,2 A40130840

     63                   100                       1,5                         0,3 A40134100

     76                   170                       1,5                         0,7 A40134030

     100                 200                       2,0                         1,2 A40131080

     127                 170                       2,0                         1,4 A40134010

     150                 225                       2,0                         2,1 A40134340

Bochten van verstevigd staal 90⁰  Bocht met slijt bescherming 

     63           100            1,5             1,5             265            115 A40134201

     100         200            2,0             4,9             400            185 A40134221
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Bochten van verstevigd staal 45⁰  Bocht met slijt bescherming 

     63           100            1,5             1,0             185             35 A40134301

     100         200            2,0             3,8             260             45 A40134321

Verstevigde aftakkingen  Aftakstuk met slijt bescherming

Ø 63 - 63 - 63 mm. A40134101

Ø 100 - 100 - 63 mm. A40134121

Ø 100 - 100 - 100 mm. A40134131

Verzinkte aftakstukken 45   Om hoofdleiding te splitsen

   50-50-50 150 1,5 0,4 A40130650

   63-63-63 180 1,5 0,6 A40130660

   76-76-63 280 1,5 1,0 A40135650

   76-76-76 270 1,5 1,0 A40135640

   100-100-63 280 2,0 1,4 A40130600

   100-100-76 300 2,0 1,8 A40135630

   127-127-76 300 2,0 2,2 A40135620

   127-127-100 350 2,0 2,8 A40135610

   150-150-150 400 2,0 4,0 A40134150

Verzinkte aftakstukken paralel  Om hoofdleiding te splitsen

   100-100-100 350 2,0 2,8 A40130630

   150-150-100 330 2,0 3,0 A40130640

Verzinkte verloopstukken  Excentrisch en centrisch

Excentrisch

        100-63 125 1,5 0,6 A40130710

        150-100 145 2,0 1,1 A40130700

Centrisch

        63-50 67 1,5 0,2 A40130730

        76-50 70 1,5 0,2 A40135750

        76-63 75 1,5 0,2 A40135740

        100-76 120 1,5 0,4 A40135830

        127-76 120 2,0 0,6 A40135820

        127-100 120 2,0 0,7 A40135810

        150-127 120 2,0 0,8 A40135800

        200-150 150 2,0 1,4 A40130020
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Verzinkte aftakstukken haaks. Om hoofdleiding te splitsen

  150-150-150 250 2,0 4,4 A40130120

  200-200-200 300 2,0 6,1 A40130210

Verzinkte eindkap. Om uiteinde van een leiding af te sluiten

Eindkap Ø 50 mm. A40130031

Eindkap Ø 63 mm. A40130030

Eindkap Ø 100 mm. A40130040

Eindkap Ø 150 mm. A40130050

Eindkap Ø 200 mm. A40130060

Verzinkte pijpkoppeling. Gebruikt om zuigleiding vacuümdicht

met elkaar te verbinden zonder te lassen. Rubber is elektrisch

geleidend (!).

Koppeling Ø 50 mm. A43884001

Koppeling Ø 63 mm. A40139350

Koppeling Ø 76 mm. A40139420

Koppeling Ø 100 mm. A40139370

Koppeling Ø 127 mm. A40139410

Koppeling Ø 150 mm. A40139360

Koppeling Ø 200 mm. A40139400

TAV 50 kleppen.

De TAV 50 kleppen maximaliseren de efficiëntie van uw centraal stof-

zuigsysteem. Omdat de kleppen automatisch geopend en gesloten 

kunnen worden, concentreert de zuigkracht zich steeds op de 

afzuigpunten of machines die op dat ogenblik in werking zijn. Dit

maximaliseert de zuigkracht, zorgt voor lagere kosten en beperkt

de omvang van de vacuümset.

* De afsluitklep vereist geconditioneerde perslucht.

* Aanbevolen persluchtdruk: 6 - 7 bar.

* Maximaal toegestane persluchtdruk: 10 bar.

* Minimale persluchtdruk: 5 bar.

* Bedrijfstemperatuur: 0⁰ + 40⁰ C.

* Aansluiting: binnen diameter 51 mm, buiten diameter 63 mm.

* Maximaal toegestane vacuüm: 5.000 mmWk

TAV 50 FV EX A40060100

Wordt gebruikt voor pneumatisch gereedschap. De klep opent

automatisch wanneer het gereedschap geactiveerd wordt.

Overeenkomstig richtlijn 94/9/EG. Dit betekent dat deze in zone 22

geplaatst kunnen worden overeenkomstig richtlijn 1999/92/EC.
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TAV 50 MV-G A40060120

Schuifklep pneumatisch/elektrisch bediend.

Wordt gebruikt voor elektrisch gereedschap. De klep opent 

automatisch wanneer het gereedschap geactiveerd wordt.

Schakelkast met ampèregevoelig relais is standaard inbegrepen.

Vereist 230V AC.

TAV 50 FV/MV-G A40060130

Een combinatieklep die gebruikt kan worden voor elektrisch en of 

pneumatisch gereedschap. De klept opent automatisch wanneer het

gereedschap geactiveerd wordt.

Schakelkast met ampèregevoelig relais is standaard inbegrepen.

Vereist 230V AC.

TAV 50 MV-W A40060110

Wordt gebruikt voor lastoortsen. De sensorring detecteert de stroom

door de lastoorts en activeert de automatische klep.

Vereist een 24V AC transformator die verschillende kleppen kan

bedienen.

TAV 50 FV/MV-W A40060140

Een combinatieklep die gebruikt kan worden voor lastoortsen en 

pneumatisch gereedschap. De klep opent automatisch wanneer de

lastoorts in dienst is.

Vereist een 24V AC transformator die verschillende kleppen kan

bedienen.

TAV 50 FV/MV 24V DC EX A40147040

Een combinatieklep die gebruikt kan worden voor lastoortsen en 

pneumatisch gereedschap. De klep opent automatisch wanneer de

lastoorts in dienst is.

Overeenkomstig richtlijn 94/9/EG. Dit betekent dat deze in zone 22

geplaatst kunnen worden overeenkomstig richtlijn 1999/92/EC.

TAV 50 FV/MV 24V AC/DC A40147090

Een combinatieklep die gebruikt kan worden voor lastoortsen en 

pneumatisch gereedschap. De klep opent automatisch wanneer de

lastoorts in dienst is. Deze schuifklep wordt 24V aangestuurd.

TAV 50 FV/MV 230V AC EX A40147100

Een combinatieklep die gebruikt kan worden voor lastoortsen en 

pneumatisch gereedschap. De klep opent automatisch wanneer de

lastoorts in dienst is.

Overeenkomstig richtlijn 94/9/EG. Dit betekent dat deze in zone 22

geplaatst kunnen worden overeenkomstig richtlijn 1999/92/EC.

Deze schuifklep wordt 230V aangestuurd.
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Toebehoren voor de TAV 50 afsluitkleppen

AS set A40141550

As set met microschakelaar voor het automatisch starten/stoppen

van de vacuümunit.

Ampèregevoelig relais A40780260

Schakelkast met ampèregevoelig relais voor elektrisch hand-

gereedschap, 110-240V AC. Maximaal 16A.

Als standaard inbegrepen in TAV 50 MV-G en TAV 50 FV/MV-G

Transformator A40750100

230/24V AC, 60VA transformator voor de TAV afsluitkleppen met

sensorring. Een transformator kan maximaal 12 TAV kleppen 5 VA

bedienen. Geschikt voor de TAV 50 MV-W en TAV 50 FV/MV-W.

3-poorten ventiel A40680280

3/2 poorten ventiel (tuimelschakelaar) voor de bediening van een 

enkelwerkende persluchtcilinder. Geschikt voor TAV 50 PC. Set 

bestaat uit koppelingen en slang (6/4 mm, 25 m).

Vertragingsventiel G 1/8" A40617910

Smoorklep voor het vertraagd sluiten van TAV 50 FV en 

TAV 50 FV/MV kleppen. Max. vertraging 10 seconden, G1/8" draad.

Smoorklep M5 A40617520

Smoorklep voor het vertraagd sluiten van TAV 50 MV kleppen.

Max. vertraging 3 seconden, M5 draad.

Activator A40190010

Pneumatische activator voor TAV 50 FV en TAV 50 FV/MV kleppen.

Deze activeert het openen van de TAV 50 FV/MV klep indien er geen

handgereedschapmachines maar bijvoorbeeld wel een vloerborstel

moet worden aangesloten.

Aansluitstuk KV 50

Het aansluitstuk KV 50 kan gebruikt worden op zuigleidingen en/of op

zuigslangen daar waar een automatische klep niet vereist of gewenst

is. Het aansluitstuk KV 50 is gemaakt van elektrisch geleidend kunst-

stof. Een mannelijke insteker ø 50 past rechtstreeks in het aansluit-

stuk.

Aansluitstuk ø 50 voor montage op stalen pijp A40146450

Aansluitstuk ø 50 met slangtule voor montage op een zuigslang A40146455
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TAV 100 & 150 kleppen.

De TAV 100 & 150 kleppen worden voornamelijk ingezet als afsluiters

van aftakkingen in een centraal zuigleidingsysteem. Deze kleppen 

hebben een aansluiting van ø 100 en ø 150 mm en zijn ook in Ex

gecertificeerde uitvoering verkrijgbaar.

* De afsluitklep vereist geconditioneerde perslucht

* Aanbevolen persluchtdruk: 6 - 7 bar.

* Maximaal toegestane persluchtdruk: 10 bar.

* Minimale persluchtdruk: 5 bar.

* Bedrijfstemperatuur: 0⁰ + 40⁰ C.

* Aansluiting: ø 102 of ø 150 mm.

* Maximaal toegestane vacuüm: 5000 mmWk

TAV 100 Kleppen

TAV 100 MV 24V DC EX  Elektrisch gestuurd. A40146082

TAV 100 MV 24V AC/DC  Elektrisch gestuurd. A40146081 

TAV 100 MV 115V AC EX  Elektrisch gestuurd. A40146083

TAV 100 MV 230V AC EX  Electrisch gestuurd. A40146080

TAV 100 PC EX  Perslucht gestuurd. A40146030

TAV 100 MA  Handbediend. A40146010

 

TAV 150 Kleppen

TAV 150 MV 24V DC EX  Elektrisch gestuurd. A40146102

TAV 150 MV 24V AC/DC  Elektrisch gestuurd. A40146101

TAV 150 MV 115V AC EX  Elektrisch gestuurd. A40146103

TAV 150 MV 230V AC EX  Electrisch gestuurd. A40146100

TAV 150 PC EX  Perslucht gestuurd. A40146060

TAV 150 MA  Handbediend. A40146040

Toebehoren voor de TAV 100/150 afsluitkleppen

AS set A40141550

As set met microschakelaar voor het automatisch starten/stoppen

van de vacuümunit.

5-poorten ventiel A40680250

5/2 poorten ventiel (tuimelschakelaar) voor de bediening van een 

dubbelwerkende persluchtcilinder. Geschikt voor TAV 100 & TAV 150.

Set bestaat uit koppelingen en slang (6/4 mm, 25 m).

Drukwachter A40141780

Drukwachter voor het automatisch starten/stoppen van de openen/sluiten van de TAV 100

en TAV 150 PC en MV modellen. Past niet op de MA modellen.
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Afzuigkappen Op aanvraag

Er is een breed gamma van afzuigkappen beschikbaar voor het

afzuigen van stof en handgereeschapsmachines. Het systeem

is geschikt voor de meeste slijp- en snijtaken. Kan gekoppeld

worden aan handbediend, elektrisch en pneumatisch gereed-

schap. Voor een maximale efficiëntie kunnen Nederman afzuig-

kappen voor slijpmachines eenvoudig aangesloten worden op

een stationair draaiend systeem van Nederman of op één van

onze mobiele stofafscheiders. Omdat het stof rechtstreeks op

de slijpmachine wordt opgevangen, wordt verhinderd dat het

zich verspreidt, wat de werkomgeving aanzienlijk verbetert en

in veel gevallen ook de kwaliteit van de productie. Neem con-

tact op met Nederman zodat we u advies kunnen geven om-

trent welke afzuigkap op uw specifiek gereedschap past.

Afzuiging van lastoortsen

Heel wat lastoortsen zijn nu dusdanig ontworpen dat de toorts

zelf eenvoudig aangesloten kan worden op de desbetreffende

Nederman afzuigunit zodat de gevaarlijke lasdampen worden

afgezogen. In het andere geval kunnen ook Nederman mond-

stukken gebruikt worden voor het afzuigen van lasrook. Deze

lastoortsen worden aangesloten op het bestaande afsluitpunt.

Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende formaten, volgens het

gewenst lasvermogen.

Lastoorts afzuignozzle A40403320

Formaat lastoorts: tot ø 22 mm

Aansluitslang: ø 38 mm

Lastoorts afzuignozzle A40403310

Formaat lastoorts: tot ø 27 mm

Aansluitslang: ø 38 mm

Lastoorts afzuignozzle A40403340

Formaat lastoorts: tot ø 35 mm

Aansluitslang: ø 50 mm

Lasrobot afzuignozzle A40403330

Aansluitslang: ø 32 of ø 38 mm

Afmeting: ø 50 x 80 mm

Aanbevolen debiet: 200 m³/u
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Lasmondstukken

Nederman lasmondstukken zijn geschikt om in combinatie met

een balansarm te gebruiken, ze zijn ook combineerbaar met

een magnetische voet- of zuigvoet. Het CWN mondstuk heeft

een ingebouwde geluiddemper voor optimaal comfort.

CWN-S 105/40 mondstuk A40290330

Aansluiting: M40

Afmeting: ø 105 mm

Aanbevolen debiet: 200 m³/u

CWN-S 105/50 mondstuk A40290240

Aansluiting: M50

Afmeting: ø 105 mm

Aanbevolen debiet: 250 m³/u

CWN-S 105/63 mondstuk A40290230

Aansluiting: M63

Afmeting: ø 105 mm

Aanbevolen debiet: 400 m³/u

CWN-S 105/50L mondstuk A40290270

Aansluiting: M50

Afmeting: ø 105 mm

Aanbevolen debiet: 250 m³/u

FWN 200/50 mondstuk A40290110

Aansluiting: M50

Afmeting: 200 mm

Aanbevolen debiet: 250 m³/u

FWN 400/50 mondstuk A40290120

Aansluiting: M50

Afmeting: 400 mm

Aanbevolen debiet: 250 m³/u

Toebehoren lasmondstukken

Magnetische voet A40290170

Diameter: 100 mm

Draaibare beugel A40290200

Hoogte: 115 mm

Zuignap voor mondtuk A40290180

Diameter: 115 mm

Handgreep CWN-S mondstuk A40070420
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Hoogvacuüm armen

Scharnierende afzuigarmen

De Nederman scharnierende afzuigarmen zijn perfect voor locaties

waar het afzuigpunt zich in een afgebakende zone bevindt. Er zijn

twee verschillende versies, SA-G en SA-GW. De eerste is voor het

afzuigen van slijpmachines en reinigingsgereedschap. De SA-GW is 

uitgerust voor het ophangen van kabels- en persluchtleidingen en is

het perfecte accessoire voor werkplaatsen waar zowel las-, slijp-,

als reinigingswerk moet gebeuren. De arm is gekoppeld aan het vaste

leidingnet en kan nuttig gebruikt worden in combinatie met Nederman

automatische kleppen, TAV-50.

SA-G 300 scharnierende afzuigarm A40181020

Bereik zonder slang: 3 m

Slangkoppelingen: F50 en F40

SA-G 450 scharnierende afzuigarm A40181030

Bereik zonder slang: 4,5 m

Slangkoppelingen: F50 en F40

SA-G 600 scharnierende afzuigarm A40181040

Bereik zonder slang: 6 m

Slangkoppelingen: F50 en F40

SA-GW 300 scharnierende afzuigarm A40181050

Bereik zonder slang: 3 m

Slangkoppelingen: F50 en F40

SA-GW 450 scharnierende afzuigarm A40181060

Bereik zonder slang: 4,5 m

Slangkoppelingen: F50 en F40

SA-GW 600 scharnierende afzuigarm A40181070

Bereik zonder slang: 6 m

Slangkoppelingen: F50 en F40
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Balansarmen

De Nederman balansarm, met slang en mondstuk (separaat), is een

goed middel om lasdampen af te zuigen wanneer geen lastoorts met

ingebouwde afzuiging gebruikt kan worden. Kan gemonteerd

worden tegen een muur alsook op een tafel of verlengarm.

BA 150 blansarm A40180000

Werkbereik: 1,5 m

BA 250 blansarm A40180010

Werkbereik: 2,5 m

BA 350 blansarm A40180020

Werkbereik: 3,5 m

Verlengarm met balansarm

Om het bereik te vergroten kan de balansarm gemonteerd

worden op een verlengarm.

EA 250 verlengarm A40180050

Lengte: 2,5 m

EA 450 verlengarm A40180060

Lengte: 4,5 m
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Omschrijving

PowerBox en PowerBox arm

De Nederman PowerBox met overeenkomstige PowerBox arm is de 

perfecte oplossing voor locaties die afzuiging, elektriciteit en perslucht

nodig hebben. De PowerBox arm biedt een groot bereik en flexibiliteit.

Tevens voldoet de PowerBox aan de meeste voorwaarden in de 

werkplaats. De PowerBox is zowel "leveringsstation"van elektriciteit,

perslucht alsook opbergplaats voor handgereedschappen en

verlengslangen.

PowerBox arm A40180420

Lengte: 6m

PowerBox basic A40186540

Vacuüm aansluiting: 2 x ø 38 mm

Perslucht regelbaar uitlaat: 2 x 1/4"

Perslucht niet regelbaar uitlaat: 1 x 1/4"

1-fase afzuiging: -

3-fasige afzuiging: -

PowerBox EUR A40186550

Vacuüm aansluiting: 2 x ø 38 mm

Perslucht regelbaar uitlaat: 2 x 1/4"

Perslucht niet regelbaar uitlaat: 1 x 1/4"

1-fase afzuiging: 2 x 230V 10/16A

3-fasige afzuiging: -

PowerBox 16 EUR A40186580

Vacuüm aansluiting: 2 x ø 38 mm

Perslucht regelbaar uitlaat: 2 x 1/4"

Perslucht niet regelbaar uitlaat: 1 x 1/4"

1-fase afzuiging: 2 x 230V 10/16A

3-fasige afzuiging: 1 x 400V 16A

PowerBox 32 EUR A40186590

Vacuüm aansluiting: 2 x ø 38 mm

Perslucht regelbaar uitlaat: 2 x 1/4"

Perslucht niet regelbaar uitlaat: 1 x 1/4"

1-fase afzuiging: 2 x 230V 10/16A

3-fasige afzuiging: 1 x 400V 32A

Toebehoren

M38 Festo aansluitstuk A40850806

Om Festo slangen met geïntegreerde perslucht en vacuüm op

de PowerBox aan te sluiten.

PowerBox muurbeugel A40374578
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Zuiggereedschap
Omschrijving Bestelnr.

Vloerzuigsets

Voor het reinigen van vloeren. Let goed op de aansluitdiameter!!

Vloerzuigsets Ø 38 mm

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en verchroomd metaal.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan uitgerust worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis (A40195960)

* 2 stuks Rechte zuigbuis (A40376015)

* 1 set Vloermondstuk op wielen 370 mm breed (A40193470) cpl A40376036

* 1 set Vloermondstuk op wielen 450 mm breed (A40193490) cpl A40376037

Mondstukken aangesloten op F40 koppeling

Onderstaande mondstukken kunnen worden aangesloten op een

flexibele slang voorzien van een Ø 40 mm koppeling (F40)

Verlengde Borstel, 169 x 54 mm. A40190020

Blauwe borstel (hygiëne), voedingsindustrie. A40190030

Ronde rubberen borstel met draaitop. A40193080

Voegenmondstuk in kunststof. Lengte 360 mm, breedte 45 x 10 mm. A40193090

Voegenmondstuk in staal. Lengte 310 mm, breedte 55 x 15 mm. A40193620

Rubber handmondstuk kegelvormig. L=230 mm,  Ø 32 - 38 mm. A40193130

Rubber handmondstuk kegelvormig. L=230 mm,  Ø 25 - 32 mm. A40193110

Mondstukken aangesloten op Ø 40 mm leiding en of zuigbuis

van vloerzuigset.

Pijpreinigings mondstuk voor buis Ø 200 mm. A40195920

Pijpreinigings mondstuk voor buis Ø 100 mm. A40195930

Handmondstuk met kartelrand in kunststof, 135 x 40 mm. A40193660

Handmondstuk met afgeplatte bek in kunststof, 100 x 15 mm. A40193600

Sleufreinigings mondstuk in kunststof. Inlaat kan verzaagd worden A40193570

tot Ø 20 - 35 mm.
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Zuiggereedschap
Omschrijving Bestelnr.

Vloerzuigsets

Voor het reinigen van vloeren. Let goed op de aansluitdiameter!!

Vloerzuigset Ø 50,8 mm.

Complete set inclusief vloermondstuk op wielen voor intensief

gebruik. Vervaardigd uit aluminium en hoogwaardig kunststof.

Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubber strippen

en kan ook geleverd worden met een borstel. De set bestaat uit;

* 1 stuks Gebogen zuigbuis 2" PA (43842150)

* 1 stuks Rechte zuigbuis 2" PEHD-EL (43842001)

* 1 set Vloermondstuk op wielen 2" - 400 mm breed (43840100) cpl A42932000

* 1 set Vloermondstuk op wielen 2" - 500 mm breed (43840150) cpl A42932100

* 1 set Vloermondstuk op wielen 2" - 600 mm breed (43840200) cpl A42932200

* 1 stuks Vloermondstuk op grote wielen 2" - 400 mm (43840250)

* 1 stuks Vloermondstuk op grote wielen 2" - 500 mm (43840300)

* 1 stuks Vloermondstuk op grote wielen 2" - 600 mm (43840350)

* 1 set Vloermondstuk met rubber strippen 2" (43840500) cpl A42932500

* 1 set Vloermondstuk met borstelrand 2" (43840550) cpl A42932800

Mondstukken aangesloten op SF51 wartelende koppeling.

Er kan ook op een F50 koppeling aangesloten worden, maar zonder 

wartelfunctie. In combinatie met de F50 en de adapter FM40-50P,

passen zelfs mondstukken met een diameter van Ø 40 mm

Adapter FM40-50P A40151300

Handmondstuk met harde borstel, Ø 90 mm. A43860001

Handmondstuk met zachte borstel, Ø 90 mm. A43860200

Handmondstuk met kartelrand, breedte 130 mm. A43861001

Handmondstuk kegelvormig, lengte 250 mm. A43862001

Schrapmondstuk, lengte 1000 mm. A43851150

Schrap mondstuk, lengte 500 mm. A43851050

Mondstuk met luchtregeling, een zgn bulkmondstuk, l=910 mm. A43850001

Mondstuk met lucht inlaat, bulkmondstuk voor de vloer, l=1200 mm. A43850150

Pijpreinigings mondstuk voor buis Ø 100 mm. A43863001

Pijpreinigings mondstuk voor buis Ø 200 mm. A43863100

Stalen slijpstofmondstuk, Ø 50 mm. A40150030

Inlaat met geluiddemping, past op slang d51 mm.
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Zuigslangen
Omschrijving Bestelnr.

Super elastic zuigslang B

Lichte en soepele PVC zuigslang met kunststof spiraal voor het 

afvoeren van dampen en gassen. Wordt voornamelijk gebruikt op 

lastoortsen met ingebouwd afzuigmondstuk.

B slang , Ø 44 mm, lengte 5 meter. A40376009

B slang , Ø 44 mm, lengte 10 meter. A40376010

B slang , Ø 44 mm, lengte 20 meter. A40161283

B slang , Ø 51 mm, lengte 5 meter. A40376011

B slang , Ø 51 mm, lengte 10 meter. A40376012

B slang , Ø 51 mm, lengte 20 meter. A40161253

B slang , Ø 63 mm, lengte 5 meter. A40376013

B slang , Ø 63 mm, lengte 10 meter. A40376014

B slang , Ø 63 mm, lengte 20 meter. A40161263

Super elastic zuigslang FS

Lichte en soepele PVC zuigslang met stalen spiraal voor het

afvoeren van eventuele statische oplading. Wordt voornamelijk

gebruikt bij het afzuigen van handgereedschappen en balans-

armen.

* Temperatuurbereik: 0 tot +80⁰C.

* Max. vacuüm: 6.000 mmWk 

Slang Ø 25 mm, lengte 15 meter. A40160102

Slang Ø 32 mm, lengte 15 meter. A40160152

Slang Ø 38 mm, lengte 15 meter. A40160202

Slang Ø 44 mm, lengte 15 meter. A40160223

Slang Ø 51 mm, lengte 15 meter. A40160252

Slang Ø 63 mm, lengte 15 meter. A40160263

Super elastic zuigslang FS (kit)

Slangenset met een lengte van 1,8 meter

Voor pneumatisch gereedschap bestaat de set uit persluchtslang,

zuigslang, M40-xxP koppeling en bevestigings materiaal. 

Exclusief persluchtnippel (!)

FS-25, persluchtslang Ø 8 mm. A40272424

FS-25, persluchtslang Ø 10 mm. A40272420

FS-32, persluchtslang Ø 8 mm. A40272434

FS-32, persluchtslang Ø 10 mm. A40272430

FS-32, persluchtslang Ø 13 mm. A40272431

FS-38, persluchtslang Ø 10 mm. A40272440

FS-38, persluchtslang Ø 13 mm. A40272441

FS-38, persluchtslang Ø 16 mm. A40272442

Voor elektrisch gereedschap bestaat de set uit zuigslang en M40-xxP

koppeling.

FS-25 A40273240

FS-32 A40273250

FS-38 A40273260
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Zuigslangen
Omschrijving Bestelnr.

Super elastic zuigslang PE

Eenvoudige polyethylene zuigslang welke voornamelijk geschikt is

voor lichte reinigings toepassingen. Deze slang is niet geleidend!

* Temperatuurbereik: -40 tot +60 C.

* Max. vacuüm: 5.000 mmWk.

PE slang, Ø 25 mm, lengte 10 meter. A40160712

PE slang, Ø 32 mm, lengte 5 meter. A40375953

PE slang, Ø 32 mm, lengte 10 meter. A40160722

PE slang, Ø 38 mm, lengte 5 meter. A40160731

PE slang, Ø 38 mm, lengte 10 meter. A40160733

PE slang, Ø 38 mm, lengte 20 meter. A40160735

PE slang, Ø 51 mm, lengte 5 meter. A40160741

PE slang, Ø 51 mm, lengte 10 meter. A40160743

PE slang, Ø 51 mm, lengte 20 meter. A40160745

Super elastic zuigslang PE/C

Lichte en flexibele polyethylene zuigslang geschikt voor normale

reinigings toepassingen. Het materiaal van deze slang is geleidend.

Inzetbaar waar statische oplading voorkomen dient te worden.

* Temperatuurbereik: -40 tot +60 C.

* Max. vacuüm: 5.000 mmWk.

* Conductiviteit: < 10! Ω.

PE/C slang, Ø 25 mm, lengte 15 meter. A40160305

PE/C slang, Ø 32 mm, lengte 5 meter. A40160311

PE/C slang, Ø 32 mm, lengte 10 meter. A40160313

PE/C slang, Ø 32 mm, lengte 15 meter. A40160315

PE/C slang, Ø 38 mm, lengte 5 meter. A40160321

PE/C slang, Ø 38 mm, lengte 5 meter.* A43811001

PE/C slang, Ø 38 mm, lengte 10 meter. A40160322

PE/C slang, Ø 38 mm, lengte 15 meter. A40160323

PE/C slang, Ø 51 mm, lengte 5 meter. A40160331

PE/C slang, Ø 51 mm, lengte 7.5 meter.** A43812103

PE/C slang, Ø 51 mm, lengte 10 meter. A40160334

PE/C slang, Ø 51 mm, lengte 15 meter. A40160333

PE/C slang, Ø 51 mm, lengte 30 meter. A40160335

PE/C slang, Ø 63 mm, lengte 5 meter. A40375954

PE/C slang, Ø 63 mm, lengte 10 meter. A40375955

PE/C slang, Ø 63 mm, lengte 15 meter. A40375787

* incl. koppelingen Ø 51 mm mannelijk A43930102 en Ø 38 mm

vrouwelijke koppeling A43819011.

** incl. Ø 51 mm koppelingen A43930101 en A43930102
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Zuigslangen
Omschrijving Bestelnr.

Super elastic zuigslang PVC

Robuuste en chemicaliën bestendige PVC zuigslang met een gladde

binnenwand. Goede bestendigheid tegen zuren en vzv stalen spiraal.

* Blauw PVC, wanddikte 1,2 mm.

* Inwendig gladde slang versterkt met metalen spiraal.

* Temperatuurbereik: -20 tot +70⁰C.

* Max. vacuüm: 8.400 mmWk (bij ca. 23 C).

PVC slang, Ø 51 mm, lengte 7.5 meter, buigstraal 60 mm, 84 kPa.* A43822600

PVC slang, Ø 51 mm, lengte 10 meter, buigstraal 60 mm, 84 kPa.* A43822200

PVC slang, Ø 51 mm, lengte 30 meter, buigstraal 60 mm, 84 kPa. A43822300

* incl. Ø 51 mm koppelingen A43930101 en 43930102.

Super elastic zuigslang PVC

Robuuste edoch soepele PVC zuigslang met een gladde binnenwand

Goede bestendigheid tegen zuren. Met externe static wire.

* Oranje PVC.

* Inwendig gladde slang versterkt met hard kunststof spiraal.

* Temperatuurbereik: -20 tot +70⁰C.

* Max. vacuüm: 8.000 mmWk (bij ca 23 C).

* Verstevigd met verzonken stalen spiraal.

NSE zuigslang PVC v.z.v. static wire en koppelingen. Ø 51, p/m A1025020

NSE zuigslang PVC v.z.v. static wire en koppelingen. Ø 51, l=5 m A1025020K05

NSE zuigslang PVC v.z.v. static wire en koppelingen. Ø  51, l=10 m A1025020K10

Super elastic zuigslang PU

Lichte, soepele en slijtvaste Polyurethane zuigslang met een gladde 

binnenwand. Geschikt voor abrasieve materialen zoals straalmiddelen,

slijpstof, glasvezelstof, etc. Ook goed olie-, UV- en vetbestendig.

* Transparant polyurethane, wanddikte 1 mm.

* Inwendig gladde slang versterkt met metalen spiraal.

* Temperatuurbereik: -40 tot +90⁰C. Kortstondig tot 125 C.

* Max. vacuüm: 6.000 mmWk.

NSE zuigslang PU v.z.v. static wire en koppelingen. Ø 51, p/m A1025220

NSE zuigslang PU v.z.v. static wire en koppelingen. Ø 51, l=5 m A1025220K05

NSE zuigslang PU v.z.v. static wire en koppelingen. Ø  51, l=10 m A1025220K10

2016-01 Pagina 11.50

Internet: www.nederman.nl Amersfoort, Tel. 033 - 298 81 22
E-mail: sales@nederman.nl Fax. 033 - 201 12 10



Zuigslangen
Omschrijving Bestelnr.

Super elastic zuigslang PU 12

Robuuste edoch soepele en slijtvaste PU zuigslang met een gladde 

binnenwand. Geschikt voor abrasieve materialen zoals straalmiddelen,

slijpstof, glasvezelstof, etc. Ook goed olie-, UV- en vetbestendig.

* Transparant polyurethane, wanddikte 1,2 mm.

* Inwendig gladde slang versterkt met metalen spiraal.

* Temperatuurbereik: -40 tot +90⁰C.

* Max. vacuüm: 2.000 - 9.500 mmWk (Verschilt per slangmaat).

PU slang, Ø 38 mm, lengte 5 m, buigstraal 50 mm, 9500 mmWk A43831018

PU slang, Ø 38 mm, lengte 10 m, buigstraal 50 mm, 9500 mmWk A43831019

PU slang, Ø 38 mm, lengte 20 m, buigstraal 50 mm, 9500 mmWk A43831001

PU slang, Ø 51 mm, lengte 5 m, buigstraal 60 mm, 9300 mmWk A43832500

PU slang, Ø 51 mm, lengte 7.5 m, buigstraal 60 mm, 9300 mmWk ** A43832102

PU slang, Ø 51 mm, lengte 10 m, buigstraal 60 mm, 9300 mmWk ** A43832200

PU slang, Ø 51 mm, lengte 10 m, buigstraal 60 mm, 9300 mmWk A43832600

PU slang, Ø 51 mm, lengte 20 m, buigstraal 60 mm, 9300 mmWk A43832300

PU slang, Ø 63 mm, lengte 5 m, buigstraal 75 mm, 7500 mmWk A43833200

PU slang, Ø 63 mm, lengte 10 m, buigstraal 75 mm, 7500 mmWk A43833001

PU slang, Ø 63 mm, lengte 20 m, buigstraal 75 mm, 7500 mmWk A43833100

PU slang, Ø 76 mm, lengte 10 m, buigstraal 103 mm, 6100 mmWk A43834200

PU slang, Ø 76 mm, lengte 20 m, buigstraal 103 mm, 6100 mmWk A43834300

PU slang, Ø 102 mm, lengte 10 m, buigstraal 136 mm, 4000 mmWk A43835001

PU slang, Ø 152 mm, lengte 10 m, buigstraal 196 mm, 2000 mmWk A43836001

** incl. Ø 51 mm koppelingen A43930101 en A43930102
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Slangkoppelingen
Omschrijving Bestelnr.

Nederman slangkoppelingen

Het slangkoppelingen systeem is verkrijgbaar in verschillende 

diameters en dus geschikt voor de meest voorkomende slang-

diameters. De koppelingen zijn vervaardigd van elektrisch geleidend

kunststof en zijn verkrijgbaar met conische aansluiting in twee 

verschillende diameters, namelijk 40 en 50 mm. Dankzij de koppel-

stukken is het zeer eenvoudig om de zuigslang aan te sluiten door

te draaien en te drukken of te trekken voor het ontkoppelen. De

50 mm koppelingen passen rechtstreeks in de klep KV50 en 

automatische klep TAV50. Een adapter is benodigd om de 40 mm

koppelingen aan te sluiten op de 50 mm koppelingen of op de hier-

voor genoemde kleppen.

Slangkoppelingen Ø 40 mm.

M40-25P Mannelijk 25 A40151070

M40-32P Mannelijk 32 A40151060

M40-38P Mannelijk 38 A40151050

F40-32P Vrouwelijk 32 A40151040

F40-38P Vrouwelijk 38 A40151010

F40-50P Vrouwelijk 50 A40151020

Slangkoppelingen Ø 50 mm.

M50-38P Mannelijk 38 A40151110

M50-44P Mannelijk 44 A40151120

M50-50P Mannelijk 50 A40151100

F50-50P Vrouwelijk 50 A40151030

FM40-50P Adapter - A40151300

M50-63S Mannelijk* 63 A40151130

M50-44S Mannelijk* 44 A40151140

* Uitgevoerd in staal.
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Slangkoppelingen
Omschrijving Bestelnr.

Slangkoppelingen, Ø 51 mm, ronddraaiend

Deze serie slangkoppelingen en kleppen past op de 51-reeks

reinigingsuitrusting alsook op de meeste mobiele vacuümunits.

SM51 Mannelijk 51 A43930102

SF51 Vrouwelijk 51 A43930101

SV51 Klep 51 A43885001

Slangklemmen

Slangklem Ø 22 - 32 mm A40376019

Slangklem Ø 32 - 44 mm A40376020

Slangklem Ø 38 - 50 mm A40376021

Slangklem Ø 50 - 65 mm A40376022

Slangklem Ø 58 - 75 mm A40376023

Slangklem Ø 68 - 85 mm A40376024

Slangklem Ø 77 - 95 mm A40376025

Slangklem Ø 87 - 112 mm A40376026

Slangklem Ø 104 - 138 mm A40376027

Slangklem Ø 130 - 165 mm A40376028

Slangklem Ø 150 - 180 mm A40376029

Slangklem Ø 175 - 205 mm A40376030

Slangklem Ø 200 - 231 mm A40376031

Slangklem Ø 230 - 250 mm A40376032

Slangklem Ø 50 - 135 mm A40376033

Slangklem Ø 60 - 325 mm A40376034
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