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Ghibli
WD36PUFS
Stof- en waterzuiger met ketel 25/36 liter
Nu met UltraFilteringSystem
Ben je op zoek naar een professionele stofzuiger die ook thuis kan gebruikt
worden? Deze ghibli WD36 is universeel inzetbaar en onze bestverkochte
stofzuiger. We hebben ook alle accessoires en filters permanent op voorraad. Dit is
jouw extra garantie voor later.
Energiebron: netstroom
Motor: 1250 Watt
Volumestroom: 71 l/sec
Zuigkracht: 235 mbar
Filter: katoenfilter
Ketelinhoud netto: 25 liter
Ketelinhoud buto: 36 liter
Diameter toebehoren: 40 mm
Geluidsniveau: 60 dB(A)
Snoerlengte: 10 m
'high efficiency' motor van de nieuwe generatie
Standaard toebehoren:
&#8211; 2,5 m complete slang
&#8211; vloerborstel
&#8211; wateraftrekker
&#8211; ronde borstel
&#8211; platte zuigbek
&#8211; inox buis (2st)
Compacte en zeer krachtige alleszuiger met katoenfilter
voor het reinigen van middelgrote oppervlakten.
Standaard voorzien van vlotterkorf met vlotter
zodat dit toestel ook als waterzuiger kan gebruikt worden.
Opbergmogelijkheid voor snoer en toebehoren.
Bijzonder wendbaar en stabiel dankzij grote wielen achteraan
en zwenkwielen vooraan.

Het nieuwe UltraFilteringSystem bestaat uit een extra polyester microfilter die als
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tweede filter de motor beschermt tegen stof.

In optie uit te rusten met nylonfilter M als extra filter bovenop de standaard
katoenfilter bij het opzuigen van fijn stof zoals roet, baksteenslijpstof, bloem ...
Deze stofzuiger is perfect geschikt voor het reinigen van een inbouwcassette,
openhaard, pelletkachel of verwarmingsketel.

Opvolger van de Ghibli AS8 Silent+
Ghibli en Wirbel zijn twee Italiaanse koplopers in de productie van cleaning
equipment die nu één bedrijf vormen.
Vandaar dat de gekende Ghibli AS8 Silent+
voortaan onder het logo Ghibli&Wirbel Power Line wordt geproduceerd.
De nieuwe type benaming is Power WD 36 P.
Zichtbaar is vooral de kleurenwissel tussen geel en grijs
en het grote Ghibli&Wirbel etiket op de ketel.
Het toestel en zijn accessoires blijven dezelfde.
Artikelnummer: 6020024
Afmetingen: 500 x 380 x 685 (lxbxh) (mm)
Gewicht: 9.00 kg.
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