INDUSTRIAL
CLEANING

SCHROB & DWEILAUTOMAAT 365R MINISPEED

Een handige en wendbare
schrobautomaat met een
uitstekende zuigkracht.
Art.nr 0997 817 432
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• Met een werkbreedte van 35 cm en 17 liter
watertank is deze krachtpatser geschikt om
een oppervlakte van 1000m² te reinigen in
1 uur.
• Door zijn ingebouwde lader kan het toestel
overal opgeladen worden. De onderhoudsvrije
batterijen hebben een autonomie van 90
minuten
• Het afneembare vuilwaterreservoir maakt de
toegang naar het batterijencompartiment uiterst
eenvoudig.
• De zuigmotor is beschermd door een extra filter die regelmatig maar eenvoudig gereinigd

Technische gegevens:
Capaciteit bij max snelheid
Werkbreedte
Opzuigbreedte
Borstel
Borstelmotor
Borsteldruk
Zuigmotor
Onderdruk
Zuiverwatertank
Vuilwatertank
Batterij
Lader
Autonomie
Afmeting toestel
Gewicht (zonder batterijen)
Nylon borstel

kan worden. De duwbeugel is verstelbaar wat
het transporteren en het opbergen eenvoudig

1000 m²/uur
355 mm
480 mm
1 x 355 mm – 170 toeren/min.
1 x 200 W
28 kg
1 x 350 W
1100 mm H²o
17 liter
18 liter
2 x 12 Volt
Ingebouwd
90 minuten
880 x 480 x 740 mm l x b x h
44 kg
1

maakt.
Op de duwbeugel is een display aanwezig om
zo het waterniveau en batterij level te controleren.
• Een polyethylene behuizing en het metalen
borstelplatform maken dat het toestel in
extreme toepassingen kan gebruikt worden.
• De parabolische zuigvoet zorgt voor een
optimale opzuiging.
Voor bepaalde applicaties kan Würth een
padhouder en verschillende pads in optie
leveren.
• Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich

Shampoos
Omschrijving
Shampoo niet schuimend Triofloor 10 liter
Shampoo niet schuimend Bio oil cleaner 10 liter

de aflaatslang om het vervuilde water af te
Art.nr
0997 819 600
0997 819 601

Verp.
1
1

voeren

Toepassingen:
Showrooms, feestzalen, magazijnen en werkplaatsen.

SCHROB & DWEILAUTOMAAT 430 COMPACT
BULL

De 430 compact Bull schrobautomaat heeft een uitstekende
zuigkracht.
Art.nr 0997 817 433
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• Met een werkbreedte van 43 cm en 45 liter
vuil/zuiverwater-tank is deze krachtpatser
geschikt om een oppervlakte van 1400m² te
reinigen in 1 uur.
• De onderhoudsvrije batterijen hebben een
autonomie van 3,5 uur.
• Het vuilwaterreservoir kan men kantelen en de
toegang naar het batterijencompartiment uiterst
eenvoudig.
• De zuigmotor van 480 W is beschermd door
een extra filter die regelmatig maar eenvoudig
gereinigd kan worden. Een vlottersysteem stopt
de opzuiging wanneer het vuilwaterreservoir

Technische gegevens:
Capaciteit bij max snelheid
Werkbreedte
Opzuig breedte
Borstel
Borstelmotor
Borsteldruk
Zuigmotor
Onderdruk
Zuiverwatertank
Vuilwatertank
Batterij
Lader
Autonomie
Afmeting toestel
Gewicht (zonder batterijen)
Nylon borstel

vol is.
1400 m²/uur
430 mm
780 mm
1 x 430 mm – 180 toeren/min.
1 x 400 W
30 kg
1 x 480 W
1200 mm H²o
45 liter
45 liter
2 x 12 Volt
Extern
3 à 3,5 uur
1110 x 480 x 1090 mm l x b x h
67 kg
1

Shampoos
Omschrijving
Shampoo niet schuimend Triofloor 10 liter
Shampoo niet schuimend Bio oil cleaner 10 liter

• Het toestel heeft een display op het stuurwiel
met batterij indicatie.
• Aan de achterzijde kan de gebruiker het waterniveau via een transparante slang controleren.
• De parabolische zuigvoet zorgt voor een
optimale opzuiging. Deze is voorzien van twee
grote bumperwielen ter bescherming. De
achter wielen zijn uitgerust met een rem zodat
het toestel ook op een hellend vlak gepositioneerd kan worden. Voor bepaalde applicaties
kan Würth een padhouder en verschilende
pads in optie leveren.
• Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich
de aflaatslang om het vervuilde water af te
voeren

Art.nr
0997 819 600
0997 819 601

Toepassingen:
Industriehallen, magazijnen, warenhuizen en winkelruimtes.

Verp.
1
1

SCHROB & DWEILAUTOMAAT 500 BULL T

De 500 Bull T schrobautomaat
heeft een uitstekende zuigkracht
en is uitgerust met een tractiemotor.
Art.nr 0997 817 435
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• Met een werkbreedte van 50 cm en 60 liter
vuil/zuiverwater-tank is deze krachtpatser
geschikt om een oppervlakte van 1400m² te
reinigen in 1 uur.
• De onderhoudsvrije batterijen hebben een
autonomie van 3 uur.
• Het vuilwaterreservoir kan men kantelen en de
toegang naar het batterijencompartiment uiterst
eenvoudig.
• De zuigmotor van 480 W is beschermd door
een extra filter die regelmatig maar eenvoudig
gereinigd kan worden. Een vlottersysteem stopt

Technische gegevens:
Capaciteit bij max snelheid
Werkbreedte
Opzuig breedte
Borstel
Borstelmotor
Borsteldruk
Zuigmotor
Tractiemotor
Onderdruk
Zuiverwatertank
Vuilwatertank
Batterij
Lader
Autonomie
Afmeting toestel
Gewicht (zonder batterijen)
Nylon borstel

de opzuiging wanneer het vuilwaterreservoir
2000 m²/uur
500 mm
800 mm
1 x 500 mm – 180 toeren/min.
1 x 400 W
40 kg
1 x 480 W
180 W
1200 mm H²o
60 liter
60 liter
2 x 12 Volt
Extern
3 uur
1230 x 530 x 1090 mm l x b x h
85 kg
1

• Het toestel heeft een display op het stuurwiel
met batterij indicatie.
• Aan de achterzijde kan de gebruiker het waterniveau via een transparante slang controleren.
• De parabolische zuigvoet zorgt voor een
optimale opzuiging. Deze is voorzien van twee
grote bumperwielen ter bescherming. De
achter wielen zijn uitgerust met een rem zodat
het toestel ook op een hellend vlak gepositioneerd kan worden. Voor bepaalde applicaties
kan Würth een padhouder en verschilende
pads in optie leveren.
• Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich
de aflaatslang om het vervuilde water af te

Shampoos
Omschrijving
Shampoo niet schuimend Triofloor 10 liter
Shampoo niet schuimend Bio oil cleaner 10 liter

vol is.

Art.nr
0997 819 600
0997 819 601

Verp.
1
1

voeren

Toepassingen:
Industriehallen, magazijnen, warenhuizen en
winkelruimtes.

SCHROB & DWEILAUTOMAAT 500 COMPACT		
BULL

De 500 compact Bull schrobautomaat heeft een uitstekende
zuigkracht.
Art.nr 0997 817 434
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• Met een werkbreedte van 50 cm en 45 l vuil/
zuiverwater-tank is deze krachtpatser geschikt
om een oppervlakte van 1600 m² te reinigen
in één uur. De onderhoudsvrije batterijen hebben een autonomie van 3 uur.
• Het vuilwaterreservoir kan men kantelen en
maakt de toegang naar het batterijen- compartiment uiterst eenvoudig.
• De zuigmotor van 480 Watt is beschermd
door een extra filter die regelmatig maar eenvoudig gereinigd kan worden. Een vlottersysteem stopt de opzuiging wanneer het vuilwaterreservoir vol is.
• Het toestel heeft een display op het stuurwiel

Technische gegevens:
Capaciteit bij max snelheid
Werkbreedte
Opzuig breedte
Borstel
Borstelmotor
Borsteldruk
Zuigmotor
Onderdruk
Zuiverwatertank
Vuilwatertank
Batterij
Lader
Autonomie
Afmeting toestel
Gewicht (zonder batterijen)
Nylon borstel

met batterij indicatie.
1600 m²/uur
500 mm
780 mm
1 x 500 mm – 180 toeren/min.
1 x 400 W
30 kg
1 x 480 W
1200 mm H²o
45 liter
45 liter
2 x 12 Volt
Extern
3 uur
1160 x 550 x 1090 mm l x b x h
70 kg
1

niveau via een transparante slang controleren.
• De parabolische zuigvoet zorgt voor een
optimale opzuiging. Deze is voorzien van twee
grote bumperwielen ter bescherming. De
achterwielen zijn uitgerust met een rem zodat
het toestel ook op een hellend vlak gepositioneerd kan worden. Voor bepaalde applicaties
kan Würth een padhouder en verschillende
pads in optie leveren.
• Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich
de aflaatslang om het vervuilde water af te
voeren.

Toepassingen:

Shampoos
Omschrijving
Shampoo niet schuimend Triofloor 10 liter
Shampoo niet schuimend Bio oil cleaner 10 liter

• Aan de achterzijde kan de gebruiker het water-

Art.nr
0997 819 600
0997 819 601

Verp.
1
1

Industriehallen, magazijnen, warenhuizen en
winkelruimtes.

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER AR 614 K

Mobiele professionele hogedrukreiniger op trolley voorzien
van een radiale krukaspomp
met 3 keramische plungers.
Art.nr 0997 819 596
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• De pompkop is geheel uitgevoerd in messing.
• De motor is uitgerust met een thermische beveiliging om overhitting te voorkomen.
• Het toestel is uitgerust met een “totalstop”
systeem.
• De motor wordt automatisch uitgeschakeld
indien de hogedrukreiniger even niet wordt
gebruikt.
• Toestel beschikt over een drukregeling en
manometer.
• Wordt standaard geleverd met 8 meter hogedrukslang en spuitpistool.

Technische gegevens:
Aandrijving
Spanning
Max. werkdruk
Max. wateropbrengst
Regelbare druk
Vermogen
Toerental
Manometer
Slanglengte
Snoerlengte
Afmeting L x B x H
Gewicht

• In optie muurframe met haspel en 15 slang,
Elektrisch
230 Volt
160 bar
510 liter/uur
Ja
2,9 kW
2800 tpm
Ja
10 meter
5 meter
460 x 280 x 260 mm
22,6 kg

Art.nr 41880.

Toepassingen:
Reinigen van auto’s, opritten, terrassen, muren,
enz.

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER AR 614

Mobiele professionele hogedrukreiniger voorzien van een
radiale krukaspomp met 3 keramische plungers.
Art.nr 0997 819 595
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• De pompkop is geheel uitgevoerd in messing.
• De motor is uitgerust met een thermische beveiliging om overhitting te voorkomen.
• Het toestel is uitgerust met een “totalstop”
systeem.
• De motor wordt automatisch uitgeschakeld
indien de hogedrukreiniger even niet wordt
gebruikt.
• Toestel beschikt over een drukregeling en
manometer.
• Wordt standaard geleverd met 8 meter hogedrukslang en spuitpistool.

Technische gegevens:
Aandrijving
Spanning
Max. werkdruk
Max. wateropbrengst
Regelbare druk
Vermogen
Toerental
Manometer
Slanglengte
Snoerlengte
Afmeting L x B x H
Gewicht

• In optie muurframe met haspel en 15 slang,
Elektrisch
230 Volt
160 bar
510 liter/uur
Ja
2,9 kW
2800 tpm
Ja
10 meter
5 meter
460 x 280 x 260 mm
22,6 kg

Art.nr 41880.

Toepassingen:
Reinigen van auto’s, opritten, terrassen, muren,
enz.

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

400 Volt.

Art.nr 0997 820 315
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• Wordt standaard geleverd met 10 meter hogedrukslang, spuitpistool en lans.

Toepassingen:
Reinigen van auto’s, opritten, terrassen, muren,
enz.

Technische gegevens:
Aandrijving
Spanning
Max. werkdruk
Max. wateropbrengst
Vermogen
Toerental
Slanglengte
Gewicht

Elektrisch
400 Volt
170 bar
780 liter/uur
5 kW
1450 tpm
10 meter
85 kg

230 Volt

Art.nr 0997 822 710
Verp.: 1
Mobiele professionele hogedrukreiniger

Toepassingen:
Reinigen van auto’s, opritten, terrassen, muren,
enz.

Technische gegevens:
Aandrijving
Spanning
Max. werkdruk
Max. wateropbrengst
Vermogen
Toerental
Max. watertemperatuur
Afmetingen (l x b x h)
Gewicht

Elektrisch
230 Volt
150 bar
500 liter/uur
2,5 kW
2800 tpm
90°
500 x 730 x 920 mm
52,8 kg

INDUSTRIËLE STOFZUIGER HERCULES 2001/3

Industriële stofzuiger met
3 x 1200 Watt max motoren
3-traps.
Art.nr 0997 819 597
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• De industriële stofzuiger is uitgerust met 3
krachtige by-pass motoren en uiterst geschikt
voor een intensief gebruik.
• De laterale ingang Ø 70 en cone zorgen
ervoor dat de filter lang stofvrij blijft. De Hercules heeft een standaard filter met een filteroppervlakte van 19.500 cm² en een carbon voorfilter.
• De sterke zuigkracht, het groot luchtdebiet en
het grote filteroppervlak zorgen voor een
zorgeloos gebruik van deze industriële stofzuiger.
• Het toestel heeft een manuele filterreinigingsysteem. Een onderdrukmeter geeft aan wanneer

Technische gegevens:
Vermogen
Spanning
Luchtdebiet
Onderdruk
Filteroppervlakte
Ketelinhoud / materiaal
Ketelingang
Lengte snoer
Toebehoren kit

de filter gereinigd moet worden.

4500 Watt max
220-240 Volt
485 m³/uur
3260 mm H²0
19.500 cm²
100 liter r.v.s.
Ø 70
8,5 meter
In optie

• Naargelang van het stof en de omstandigheden kan u kiezen uit een groot gamma filters,
speciale zuigslangen en toebehoren (steeds in
optie).
• De HERCULES is uitgerust met een uitrijdbare
vuilcontainer van 100 liter die eenvoudig te
ledigen is. Het toestel heeft vooraan een grote
toebehorenmand en remmen op de wielen.

Optionele toebehoren Ø 50:
Omschrijving
Reductie in alu Ø 70/50
Zuigslang Ø 50 de meter

Art.nr
0997 819 593
0997 819 599

Verp.
1
1

• Het toestel is gemonteerd op een metalen
frame met duwbeugel.
• Toestel heeft een stopcontact op de motorkop
voor aansluiten van een werfradio of looplamp.
• Toebehoren Ø 40, Ø 50 of Ø 70 steeds in
optie.
• Ook leverbaar op 400Volt voor continu
gebruik.

Toepassingen:
Ideaal voor opzuigen van zwaardere en grotere
materialen (grote onderdruk en Ø 70 ketelinlaat)
in de industrie, opslagruimtes, magazijnen enz.
Indien men water wenst op te zuigen kan men
in optie het vlottersysteem art.nr KTRI87957
aankopen.

INDUSTRIËLE STOFZUIGER HERCULES 2300 A
Industriële stofzuiger met
3 krachtige by-pass motoren en
een geïntegreerd automatisch
filterreinigingssysteem.

Eigenschappen en voordelen:
• De Hercules 2300A met automatische filterreiniging zorgt voor een constante werking en
garandeert een filterreiniging zonder veel
verlies van zuigkracht.
• De 3 filters worden beschermd door een
metalen cilinder die ervoor zorgt dat het stof
gescheiden wordt van de filter en dat de zuig-

Art.nr 0997 819 598

kracht hoog blijft.

Verp.: 1

• Het toestel is gemonteerd op een metalen
frame met duwbeugel. De ketel is bovendien
uitrijbaar wat het ledigen eenvoudig maakt.
• De wielen zijn uitgerust met remmen. Vooraan
de ketel is er een grote mand voor het opbergen van de toebehoren.
• Toestel is standaard uitgerust met HEPA filters.
• Toebehoren Ø 40 of Ø 50 steeds in optie.

Technische gegevens:

• Naargelang van het stof en de omstandig-

Vermogen
Spanning
Luchtdebiet
Onderdruk
Filteroppervlakte
Ketelinhoud / materiaal
Ketelingang
Lengte snoer
Toebehoren kit

heden kan de gebruiker kiezen uit een groot

3300 Watt
220-240 Volt
510 m³/uur
2300 mm H²0
19.500 cm²
50 liter r.v.s.
Ø 60
8,5 meter
In optie

gamma speciale zuigslangen en toebehoren
(steeds in optie).
• Leverbaar op 400 Volt voor continu gebruik.

Toepassingen:
Uiterst geschikt voor het opzuigen van fijn tot zeer
fijn stof.
Industrie, opslagruimtes, magazijnen, eerste

Optionele toebehoren Ø 50:
Omschrijving
Reductie in alu Ø 60/50
Zuigslang Ø 50 - 20 meter
3-delige verchroomde zuigbuis
Vloerborstel op wielen
Slangkop

Art.nr
0997 819 592
0997 819 599
0997 823 436
0997 823 437
0997 823 438

Verp.
1
1
1
1
1

STOF- EN WATERZUIGER TOPPER 433 ECOMET

Toebehoren Ø 40:

Voor het opzuigen van fijn stof raden wij antistatische zuigslang aan.
Niet geschikt om water op te zuigen.

Art.nr 0997 821 382
Verp.: 1

Technische gegevens:
Vermogen
Spanning
Luchtdebiet
Onderdruk
Ketelinhoud
Lengte snoer

opkuis bouwwerven enz.

3500 Watt
220-240 Volt
645 m³/uur
2500 mm H²0
90 liter
8,5 meter

Afwasbare patroonfilter, zuigslang, vuilwaterfilter, sluiting

Eigenschappen en voordelen:
• Krachtige industriële stof- en waterzuiger met
3 tweetraps motoren. Ideaal voor het opzuigen
van spaanders en schilfers en emulsie van olie.
• Grote ketel uit polyethyleen op een metalen
kantelwagen om eenvoudig te ledigen.
• Roesdtvrijstalen opzetketel met tussenschot,
vlotterhuis en vuilwaterfilter voor het stoppen
van zure dampen en emulsie van oliedeeltjes
en stof.

STOFZUIGER WH1200.32 OP TROLLEY

Industriële stofzuiger met 1200
Watt max motor 2-traps.
Art.nr 0701 115 200
Verp.: 1

Eigenschappen en voordelen:
• Deze professionele stofzuiger is uitgerust met
een elektrisch en pneumatisch inschakelautomaat voor zowel elektrisch als pneumatisch
gereedschap op aan te sluiten.
• De stofzuiger heeft een standaard doekfilter en
een stofafstotende carbonfilter.
• Toestel wordt geleverd met 5 meter aanzuigslang en persluchtslang Ø 29. De kleur van
de slang is rood welke zeer goed opvalt in de
werkplaats.
• De stofzuiger wordt geleverd op een poly-

Technische gegevens:
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Stofzuigcentrale
Spanning
Vermogen
Luchtdebiet
Onderdruk
Beschermingsklasse
Reservoir
Max. vermogen van de elektrische machine gevoed door de centrale
Zuigslang
Kabel
Trolley + stofzuigcentrale
Gewicht
Afmetingen (H x L x B)

propylene werkwagen bestaande uit 2 opbergschuiven en 2 legplanken. Tevens voorzien
220/240 V - 50/60 Hz
1200 W
1703/uur
2200 mm H2O
IP X4 - motor klasse II
Inox 32 L
maxi 2600 W
rood 5 m met persluchtslang
8,5 m
28 kg
1445 x 910 x 515 mm

van 2 haken om de zuigslang en kabel op te
hangen.
• Materiaal werkwagen: polypropyleen,
4 rubberen zwenkwielen Ø 125 mm.
Aluminium steunen.
• Zeer wendbaar en handig.

Toepassingen:
Ideaal voor in garages en carrosseriebedrijven.

STOF- EN WATERZUIGER TWEE EN DRIE
MOTOREN

Krachtige zuigers met 2-traps
motoren voor gebruik bij
werken waar een grote zuigkracht vereist is.
Eigenschappen en voordelen:
• Handige duwwagens met 2 grote achterwielen
en 2 zwenkwielen vooraan.
• Achteraan het toestel kan een mand geplaatst
worden om de standaard toebehoren in op te
bergen.
• De industriële stof- en waterzuigers zijn
uitgerust met 5 meter zuigslang Ø 38. Verder
zijn de toestellen uitgerust met 2 x 0,5 meter
alu/plast zuigbuis, gebogen handgeep met
zuigkrachtregelaar, vloerborstel, waterzuigvoet, kierzuiger, ronde borstel en reductie.
De zuigbuizen kan men verlengen om in de

Omschrijving
Nat- en droogstofzuiger met 2 motoren WH2400/60
Nat- en droogstofzuiger met 3 motoren WH3600/78

Art.nr
0701 115 400
0701 115 600

Verp.
1
1

Spanning
Maximaal vermogen
Aantal motoren
Luchtdebiet
Onderdruk
Totaal volume opvangbak
Lengte kabel
Set toebehoren
Afmetingen (H x L x B)
Gewicht

die onaangename geuren veroorzaken. De
WH3600/78
220/240 V - 50/60 Hz
3600 W
3
510 m3/H
2200 kPa
78 L
8,5 m
DN40
550 x 600 x 980 mm
28 kg

2de is een carbonfilter. Dit is een voorfilter
(bescherm- en stofafstotende filter). De carbonfilter hangt in de ketel met de rekker over
de ketelrand heen. Nadien wordt de standard
doekfilter terug geplaatst. De carbonfilter kan
men eenvoudig uitwassen. Ideaal voor het
opzuigen van zeer fijn stof
• Als waterzuiger kan de ketel eenvoudig geledigd worden via de afvoerslang.
• Het toestel kan uitgerust worden in optie met

Toebehoren
Omschrijving
Carbonfilter

filters: een antibacteriële doekfilter, die is be
handeld en elimineert bacteriën en schimmels

Technische gegevens:
WH2400/60
220/240 V - 50/60 Hz
1200 W
2
340 m3/H
2200 kPa
60 L
8,5 m
Ø 40
550 x 600 x 920 mm
17,5 kg

hoogte te werken (in optie).
• De toestellen zijn standaard uitgerust met 2

HEPA filters, vuilwaterfilters, enz.
Art.nr
0997 819 591

Verp.
1

Toepassingen:
Ideaal als waterzuiger om vloeren kurkdroog te
zuigen: grootwarenhuizen, showrooms, garages,
opslagruimtes, zwembaden, horeca, magazijnen
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en industrie.

