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OFFICIELE GHIBLI DEALER

Verkoopsvoorwaarden 1.Onze goederen worden in onze magazijnen verkocht en reizen op risico van de bestemmeling. 2.De factuur is kontant betaalbaar 
op de zetel van onze inrichting. 3.Bezwaren tegen de factuur dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na hun verzending bij aangetekend schrijven te worden 
medegedeeld. Na deze termijn wordt de levering en/of prestatie geacht te zijn aanvaard. 4.Bij niet betaling op de vervaldag wordt zonder ingebrekestelling 
een interest van 10% toegepast. 5.Indien de schuldenaar binnen de 5 dagen te rekenen vanaf het versturen van een ingebrekestelling bij aangetekend 
schrijven, geen enkel redelijk en aanvaardbaar verweermiddel, eveneens bij aangetekend schrijven, heeft opgeworpen, dan zal het bedrag van de schuld 
van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire en onherleidbare 
schadevergoeding. 6.Voor alle betwistingen zijn de terzake van het geschil bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Oudenaarde 
uitsluitend bevoegd. 7.Door het plaatsen van een bestelling en bij het doen van een aankoop, erkent de koper uitdrukkelijk, en zulks bij afwijking van het 
artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, dat de verkoper de volledige eigendom van het door haar verkochte materiaal behoudt, tot op een ogenblik dat de 
verkoopprijs en eventuele interesten, bijslagen en kosten, integraal betaald zijn. Tot op dat ogenblik zal de koper het materiaal perfect onderhouden.

Hoebeke Jo
Broeder Mareslaan 107 
9620 Zottegem
+32 9 360 04 49
info@hoebeke.be
www.hoebeke.be

hobby

beroep

tuin

Contant betaalbaar zonder korting op de vervaldatum | IBAN BE60 6713 1127 2970 BIC EURBBE99 | BTW BE 0590.609.244. Open van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 18:00 uur
Op zaterdag tot 17:00 uur  |  Gesloten op maandag

Broeder Mareslaan 107 (achterkant station) 9620 Zottegem
Gratis parkeerplaats vóór de winkel
www.hoebeke.be

Machines zijn mijn passie en mijn ervaring deel ik graag met je.
Ik geef je persoonlijk advies en samen kiezen we de meest geschikte 
stofzuiger voor de job die je moet doen.
Als officiële ghibli dealer hebben we een ruim aanbod stofzuigers
en accessoires op voorraad. 
Ook na je aankoop kan je bij ons terecht voor onderhoud en herstelling.
Ik sta persoonlijk garant voor een snelle en correcte service.
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p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 AS 5 EVO
Bestelnr. 6020015
Dia. toebehoren 32 mm
Nominaal vermogen 800 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 50 l/sec.
Zuigkracht 210 mbar
Tankcapaciteit bruto / netto 14 L / 7 L
Geluidsniveau 60 dB(A)
Gewicht 6 kg
Afmetingen 350x350x430 mm
Prijs excl. BTW 189 e

PROFESSIONAL

❙ Compacte, krachtige, professionele stofzuiger met een tankcapaciteit van 14L
❙ Voorzien van een krachtige vacuummotor
❙ De AS 5 EVO beschikt over een slagvaste kunststof ABS-ketel en een performant 
 3-voudig luchtfiltersysteem
❙ Rijk aan toebehoren die voortaan mooi kunnen worden opgeborgen 
 achteraan de stofzuiger
❙ Voorzien van een aansluiting voor een elektroborstel voor het reinigen van 
 langharig tapijt
❙ Inclusief professioneel toebehorenset en vliesfilterzak

AS 5 EVO

stofzuiger

❙ Ideaal voor het stofzuigen van moeilijk toegankelijke plaatsen: smalle gangen in  
 bussen, treinen, vliegtuigen, winkels, cinema- en theaterzalen, hotelkamers...
❙ Voorzien van schouderriemen en lendesteun voor een optimale gewichtsverdeling
❙ Licht in gewicht
❙ Standaard voorzien van een microfilter, voorfilter, vliesfilterzak,
 handige opbergvakken en een extra lang netsnoer van 15m
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

standaard toebehoren

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511074 Katoenfilter (filteroppervlak 0,09 m2) 21,50 e
6511049 Fijnstoffilterzakken 5L (10 stuks) (Filterklasse “M”) 24,50 e

CLASSIC LINE

T1

rugstofzuiger

standaard toebehoren

 T 1
Bestelnr. 6513000
Voltage 1-230V
Dia. toebehoren 32 mm
Nominaal vermogen 800 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 46 l/sec.
Zuigkracht 242 mbar
Capaciteit opvangzak 3,3 L
Geluidsniveau 57 dB(A)
Gewicht 4,8 kg
Afmetingen 240x240x495 mm
Prijs excl. BTW 349 e

PROFESSIONAL

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6588060 Vliesfilterzak T1 (10 stuks) (Filterklasse “M”) 30,50 e

PERFORMANCE DRY
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p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 AS 27 IK
Bestelnr. 6020010
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 1150 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 53 l/sec.
Zuigkracht 190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 36 L/25 L
Geluidsniveau 62 dB(A)
Gewicht 10,4 kg
Afmetingen 410x410x760 mm
Prijs excl. BTW 285 e

PROFESSIONAL

AS 27 IK

stof- en waterzuiger

AS 400 IK

stof- en waterzuiger

standaard toebehorenstandaard toebehoren standaard toebehoren

 ASL 10 I
Bestelnr. 6020025
Dia. toebehoren 36 mm
Max. vermogen 1150 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 53 l/sec.
Zuigkracht 190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 22 L/6 L
Geluidsniveau 62 dB(A)
Gewicht 9,8 kg
Afmetingen 410x410x560 mm
Prijs excl. BTW 255e

PROFESSIONAL
 AS 400 IK
Bestelnr. 6020077
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 1350 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 58 l/sec.
Zuigkracht 210 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 50 L/35 L
Geluidsniveau 63 dB(A)
Gewicht 14 kg
Afmetingen 500x500x840 mm
Prijs excl. BTW 345 e

PROFESSIONAL

❙ Deze professionele stof- en waterzuigers met robuust toebehoren en RVS ketel zijn geschikt voor het reinigen van middelgrote oppervlakten
❙ De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuum motoren zorgen voor een geluidsarme werking
❙ De stof- en waterzuigers worden standaard geleverd met een katoenfilter, alsook een vlottersysteem dewelke het aanzuigen van water mogelijk maakt en 
 een elektrisch snoer van 10m
❙ Antistatisch voorbereid (AS 27 IK, AS 400 IK)
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511175 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m2) 34,90 e 
6511050 Fijnstoffilterzakken 7L (10 stuks) - ASL 10 I 31,50 e
6713030 Fijnstoffilterzakken 16L (10 stuks) - AS 27 I 41,50 e
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) - ASL 10 I 37,50 e
3001017 Nylon voorfilter (waterzuigen) - AS 27 I 47,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511180 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,62 m2) 42,5 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”)
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) 37,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

CLASSIC LINE

ASL 10 I

stof- en waterzuiger

CLASSIC LINE CLASSIC LINE

Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6588060 Vliesfilterzak T1 (10 stuks) (Filterklasse “M”) 30,50 e
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p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 AS 59 IK
Bestelnr. 6020020
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 2300 W
Aantal motoren 2
Luchtverplaatsing 100 l/sec.
Zuigkracht 190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 80 L/56 L
Geluidsniveau 65 dB(A)
Gewicht 21,3 kg
Afmetingen 610x520x920 mm
Prijs excl. BTW 485 e

PROFESSIONAL

❙ Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van   
 grotere oppervlakten gezien de grote tank-en motorcapaciteit
❙ De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuum motoren zorgen voor een geluidsarme  
 werking
❙ De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, alsook 
 een vlottersysteem dewelke het aanzuigen van water mogelijk maakt en een 
 elektrisch snoer van 10m
❙ Deze beschikt over twee krachtige vacuum motoren van elk 1150 W
❙ Antistatisch voorbereid
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

AS 59 IK AS 590 IK CBM

stof- en waterzuiger stof- en waterzuiger

❙ Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van 
 grotere oppervlakten gezien de grote tank-en motorcapaciteit
❙ De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuum motoren zorgen voor een geluidsarme  
 werking
❙ De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter alsook een 
 vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
❙ Deze beschikt over twee krachtige vacuum motoren van elk 1150 W
❙ Voorzien van een kantelbare ketel dewelke het ledigen van de grote 58L ketel sterk  
 vereenvoudigt
❙ Voorzien van een sterk metalen chassis, ideaal voor verplaatsing op oneffen terrein
❙ Antistatisch voorbereid
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

standaard toebehoren standaard toebehoren

 AS 590 IK CBM
Bestelnr. 6020135
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 2300 W
Aantal motoren 2
Luchtverplaatsing 100 l/sec.
Zuigkracht 190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 80 L/56 L
Geluidsniveau 65 dB(A)
Gewicht 23 kg
Afmetingen 610x520x920 mm
Prijs excl. BTW	 629 e

PROFESSIONAL

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511345 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m2) 48,50 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”) 
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) 37,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511345 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m2) 48,50 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”) 
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) 37,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

CLASSIC LINE CLASSIC LINE
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p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 AS 60 IK
Bestelnr. 6020030
Dia. toebehoren 50 mm
Max. vermogen 3450 W
Aantal motoren 3
Koeling by-pass
Luchtverplaatsing 150 l/sec.
Zuigkracht 205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 80 L/56 L
Geluidsniveau 66 dB(A)
Gewicht 25,2 kg
Afmetingen 610x520x920 mm
Prijs excl. BTW 629 e

PROFESSIONAL

AS 60 IK AS 600 IK CBM

stof- en waterzuiger stof- en waterzuiger

standaard toebehoren standaard toebehoren

 AS 600 IK CBM
Bestelnr. 6020031
Dia. toebehoren 50 mm
Max. vermogen 3450 W
Aantal motoren 3
Luchtverplaatsing 150 l/sec.
Zuigkracht 205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 80 L/56 L
Geluidsniveau 66 dB(A)
Gewicht 27 kg
Afmetingen 610x520x920 mm
Prijs excl. BTW 729 e

PROFESSIONAL

❙ Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van 
 grotere oppervlakten gezien de grote tank-en motorcapaciteit
❙ De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuum motoren zorgen voor een geluidsarme  
 werking
❙ De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter en 
 vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
❙ Deze beschikt over drie krachtige vacuum motoren van elk 1150 W
❙ Deze machine is uiterst geschikt wanneer men grote hoeveelheden vloeistoffen 
 dient op te zuigen
❙ De rubbers van de standaard wateraftrekker kunnen vervangen worden door borstelstrips
❙ Antistatisch voorbereid
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

❙ Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van 
 grotere oppervlakten gezien de grote tank-en motorcapaciteit
❙ De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuum motoren zorgen voor een geluidsarme werking
❙ De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter en 
 vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
❙ Deze beschikt over drie krachtige vacuum motoren van elk 1150 W
❙ Voorzien van een kantelbare ketel dewelke het ledigen van de grote ketel sterk 
 vereenvoudigt
❙ Voorzien van een sterk metalen chassis, ideaal voor verplaatsing op oneffen terrein
❙ Antistatisch voorbereid
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511345 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m2) 48,50 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”) 
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) 37,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511345 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m2) 48,50 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”) 
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) 37,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

CLASSIC LINE CLASSIC LINE
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p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 AS 60 P
Bestelnr. 6020068
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 3450 W
Aantal motoren 3
Luchtverplaatsing 150 l/sec.
Zuigkracht 205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 80 L/56 L
Geluidsniveau 66 dB(A)
Gewicht 24 kg
Afmetingen 610x520x920 mm
Prijs excl. BTW	 529 e

PROFESSIONAL

❙ Deze industriële stof- en waterzuiger met slagvaste kunststof ABS ketel is uiterst   
 geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de grote 
 tank-en motorcapaciteit
❙ Uiterst geschikt voor de automobiel sector (carwash) dankzij zijn 3 super krachtige  
 motoren en een zeer handig 40 mm toebehorenset 
❙ De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuum motoren zorgen voor een geluidsarme  
 werking
❙ De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter en 
 vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
❙ Deze beschikt over drie krachtige vacuum motoren van elk 1150 W
❙ Deze machine is uiterst geschikt wanneer men grote hoeveelheden vloeistoffen   
 dient op te zuigen
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

AS 60 P AS 30 IK

stof- en waterzuiger stof- en waterzuiger

❙ Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere  
 oppervlakten gezien de overgedimentioneerde tank- en motorcapaciteit
❙ Voorzien van een uiterst robuuste constructie, opvangketel is zeer eenvoudig los te  
 koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
❙ Voorzien van een handige opbergkorf voor het toebehoren
❙ De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, microfilter  
 alsook een vlottersysteem met afschermdeksel, elektrisch snoer 10m
❙ Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdeksel worden de filters  
 optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
❙ Met deze kan u water- of stofzuigen zonder de filters te verwijderen
❙ Antistatisch voorbereid
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

standaard toebehoren standaard toebehoren

 AS 30 IK
Bestelnr. 6020086
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 2300 W
Aantal motoren 2
Luchtverplaatsing 100 l/sec.
Zuigkracht 190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 60 L/40 L
Geluidsniveau 65 dB(A)
Gewicht 45 kg
Afmetingen 765x560x1280 mm
Prijs excl. BTW 1199 e

PROFESSIONAL

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511345 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m2) 48,50 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”) 
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) 37,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”)

CLASSIC LINE INDUSTRIAL LINE
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p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 
 AS 40 IK
Bestelnr. 6020088
Dia. toebehoren 50 mm
Max. vermogen 3450 W
Aantal motoren 3
Koeling by-pass
Luchtverplaatsing 150 l/sec.
Zuigkracht 205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 60 L/40 L
Geluidsniveau 66 dB(A)
Gewicht 49 kg
Afmetingen 765x560x1280 mm
Prijs excl. BTW 1329 e

PROFESSIONAL

AS 40 IK AS 40 KS

stof- en waterzuiger stofzuiger

standaard toebehoren standaard toebehoren

 AS 40 KS
Bestelnr. 6020089
Dia. toebehoren 50 mm
Max. vermogen 3450 W
Aantal motoren 3
Koeling by-pass
Luchtverplaatsing 150 l/sec.
Zuigkracht 205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 60 L/40 L
Geluidsniveau 66 dB(A)
Gewicht 51 kg
Afmetingen 765x560x1400 mm
Prijs excl. BTW 1399 e

PROFESSIONAL

❙ Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere  
 oppervlakten gezien de overgedimentioneerde tank- en motorcapaciteit
❙ Voorzien van een uiterst robuuste constructie, opvangketel is zeer eenvoudig los te  
 koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
❙ Voorzien van een handige opbergkorf voor het toebehoren 
❙ De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, microfilter 
 alsook een vlottersysteem met afschermdeksel, elektrisch snoer 10m
❙ Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdeksel worden de filters  
 optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
❙ Met deze kan u water- of stofzuigen zonder de filters te verwijderen
❙ Antistatisch voorbereid
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

❙ Deze industriële stofzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere 
 oppervlakten gezien de overgedimentioneerde tank- en motorcapaciteit
❙ AS 40 KS is een industriële stofzuiger standaard voorzien van een vacuummeter 
 (filterstatuscontrole), manueel filteringssysteem en anti-statische kit 
❙ Voorzien van een uiterst robuuste constructie, opvangketel is zeer eenvoudig los te  
 koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
❙ Voorzien van een handige opbergkorf voor het toebehoren
❙ Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdeksel worden de filters 
 optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
❙ Antistatisch voorbereid
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving  Prijs excl BTW
2512744 Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m2 - 99,995%) 157,00 e

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
2512744 Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m2 - 99,995%) 157,00 e

INDUSTRIAL LINE INDUSTRIAL LINE
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p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 AZ 35
Bestelnr. 6020157 
Dia. toebehoren 50 mm
Inductiemotor 2200 W
Aantal motoren 1
Spanning 3x400 V
Luchtverplaatsing 85 l/sec.
Zuigkracht 245 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 60 L/45 L
Geluidsniveau 60 dB(A)
Gewicht 100 kg
Afmetingen 620x1115x960 mm
Prijs excl. BTW 2199 e

PROFESSIONAL

AZ 45

stofzuiger

 AZ 45
Bestelnr. 6020159 
Dia. toebehoren 50 mm
Inductiemotor 5500 W
Aantal motoren 1
Spanning 3x400 V
Luchtverplaatsing 111 l/sec.
Zuigkracht 265 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 75 L/55 L
Geluidsniveau 63 dB(A)
Gewicht 160 kg
Afmetingen 780x480x1100 mm
Prijs excl. BTW 3579 e

PROFESSIONAL

❙ Deze industriële stofzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere 
 oppervlakten gezien de overgedimentioneerde tank- en motorcapaciteit
❙ De luchtturbine wordt aangedreven door een geluidsarme inductiemotor op 
 krachtstroom voor continu gebruik
❙ Door het ‘TRILSYSTEEM’ kan men op geregelde tijdstippen de filter op een 
 eenvoudige manier reinigen voor een optimale werking
❙ De extra grote opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op 
 afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
❙ Voorzien van 2 grote en 2 kleinere zwenkwielen die van deze industriële 
 stofzuiger een zeer mobiele machine maakt
❙ Deze machine heeft ook een blaasfunctie
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

AZ 35

stofzuiger

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving  Prijs excl BTW
20-703 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,6 m2) 35,90 e 

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving  Prijs excl BTW
3001215 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,95 m2) 58,50 e

INDUSTRIAL LINE INDUSTRIAL LINE

❙ Deze industriële stofzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere 
 oppervlakten gezien de overgedimentioneerde tank- en motorcapaciteit
❙ De luchtturbine wordt aangedreven door een geluidsarme inductiemotor op 
 krachtstroom voor continu gebruik
❙ Door het ‘TRILSYSTEEM’ kan men op geregelde tijdstippen de filter op een 
 eenvoudige manier reinigen voor een optimale werking
❙ De extra grote opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke  
 wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
❙ Voorzien van 2 grote en 2 kleinere zwenkwielen die van deze industriële stofzuiger 
 een zeer mobiele machine maakt
❙ Deze machine heeft ook een blaasfunctie
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

standaard toebehoren standaard toebehoren
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p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 POWER INDUST 60 TP M
Bestelnr. 12158800011 
Dia. toebehoren 50 mm
Inductiemotor 2200 W
Aantal motoren 1
Spanning 3x400 V
Luchtverplaatsing 92 l/sec.
Zuigkracht 180 mbar
Tankcapaciteit 60 L
Geluidsniveau 75 dB(A)
Gewicht 80 kg
Afmetingen 700x730x1700 mm
Prijs excl. BTW 3349 e

POWER INDUST 60 TP H

stofzuiger

 POWER INDUST 60 TP H
Bestelnr. 12158800021 
Dia. toebehoren 50 mm
Inductiemotor 2200 W
Aantal motoren 1
Spanning 3x400 V
Luchtverplaatsing 92 l/sec.
Zuigkracht 180 mbar
Tankcapaciteit 60 L
Geluidsniveau 75 dB(A)
Gewicht 80 kg
Afmetingen 700x730x1700 mm
Prijs excl. BTW 3490 e

POWER INDUST 60 TP M

stofzuiger

OPTIONEEL TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving  Prijs excl BTW
01-510 Zuigslang compleet (3m)  81,90 e
2501315 Ketelkoppeling dia.80/50mm  119,00 e
6511320 Gebogen inox buis  41,50 e
6010052 Regelbare vloerborstel 40cm  148,00 e
6511330 Ronde borstel  18,50 e
6511335 Platte zuigbek  11,90 e
6511325 Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang 5,50 e

OPTIONEEL TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving  Prijs excl BTW
01-510 Zuigslang compleet (3m)  81,90 e
2501315 Ketelkoppeling dia.80/50mm  119,00 e
6511320 Gebogen inox buis  41,50 e
6010052 Regelbare vloerborstel 40cm  148,00 e
6511330 Ronde borstel  18,50 e
6511335 Platte zuigbek  11,90 e
6511325 Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang 5,50 e

INDUSTRIAL LINE INDUSTRIAL LINE

❙ H-klasse gecertifieerde industriële stofzuiger, ontworpen voor continu werken 
 dankzij het ingenieuze ontwerp van de stofzuiger.
❙  Voorzien van een hepafilter en sterfilter met extra groot filteroppervlakte van 2 m2

❙  Voorzien van een luchtturbine aangedreven  door een geluidsarme inductiemotor 
  op krachtstroom 
❙  Voorzien van een manometer dewelke de onderdruk ten allen tijden zal 
  monitoren en een idee geeft van de filterstatus
❙  Door het manuele schudsysteem kan men op geregelde tijdstippen de sterfilter 
  op een eenvoudige manier reinigen voor een optimale werking en hernieuwde 
  verhoogde zuigkracht.
❙  De extra grote opvangketel van 60 liter is éénvoudig los te koppelen, staat op  
  afzonderlijke wielen en is dus helemaal gemakkelijk te ledigen.
❙  Het gewenste toebehoren is optioneel en naar individuele wens bestelbaar

standaard polyester sterfilter standaard hepa H patroonfilter + polyester sterfilter

PROFESSIONAL

❙ M-klasse gecertifieerde industriële stofzuiger, ontworpen voor continu werken
  dankzij het ingenieuze ontwerp van de stofzuiger.
❙  Voorzien van een sterfilter met extra groot filteroppervlakte van 2 m2

❙  Voorzien van een luchtturbine aangedreven  door een geluidsarme inductiemotor  
  op krachtstroom 
❙  Voorzien van een manometer dewelke de onderdruk ten allen tijden zal 
  monitoren en een idee geeft van de filterstatus
❙  Door het manuele schudsysteem kan men op geregelde tijdstippen de sterfilter
  op een eenvoudige manier reinigen voor een optimale werking en hernieuwde
  verhoogde zuigkracht.
❙  De extra grote opvangketel van 60 liter is éénvoudig los te koppelen, staat op
  afzonderlijke wielen en is dus helemaal gemakkelijk te ledigen.
❙  Het gewenste toebehoren is optioneel en naar individuele wens bestelbaar

PROFESSIONAL



10

p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

POWER INDUST AX 60 TP

ATEX stofzuiger

❙ Compacte, industriële Atex stofzuiger voor zone 22 
 (Ex | Explosiegevaarlijke omgeving) 
❙ Compacte Atex stofzuiger met 20 liter opvangtank
❙ Direct aangedreven, onderhoudsvrije turbine
❙ Explosievrije uitvoering inclusief Atex certificaat
❙ M-klasse filtering met filteroppervlak van 3m2 (in polyester)
❙ Vacuummeter (filterstatusmeting) zorgt voor een constante onderdrukmeting
❙ Voorzien van een manueel schudsysteem indien de filters verzadigd zijn
❙ Stevig chasis met snel demonteerbare opvangtank
❙ Toepassingsgebied: industriële bakkerijen, bloem silo’s, petrochemie en andere  
 industrietakken waar explosievrijwerken is vereist.

POWER INDUST AX 20 SP/TP

ATEX stofzuiger

INDUSTRIAL LINE INDUSTRIAL LINE

❙ Industriële Atex stofzuiger voor zone 22 
 (Ex | Explosiegevaarlijke omgeving) op 3-400 Volt aansluiting.
❙ Atex stofzuiger met 60 liter opvangtank
❙ Direct aangedreven, onderhoudsvrije turbine
❙ Explosievrije uitvoering inclusief Atex certificaat
❙ M-klasse filtering met filteroppervlak van 2m2 (in polyester)
❙ Vacuummeter (filterstatusmeting) zorgt voor een constante onderdrukmeting
❙ Voorzien van een manueel schudsysteem indien de filters verzadigd zijn
❙ Stevig chasis met snel demonteerbare opvangtank
❙ Toepassingsgebied: industriële bakkerijen, bloem silo’s, petrochemie en andere 
 industrietakken waar explosievrijwerken is vereist.

standaard antistatische polyester filter standaard hepa + polyester filter

OPTIONEEL TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving  Prijs excl BTW
2511064 Antistatische zuigslang dia. 40mm  125,00 e
2511716 Gebogen buis voor vloerborstel dia. 40mm 59,00 e
2512575 Vloerborstel dia. 40mm  146,00 e	
2560901 Connectie dia. 40mm  19,00 e
2560902 Reduceerstuk 50/40mm  21,00 e
2511715 Adapter  21,00 e
2504714 Conische zuigmond dia. 40mm  63,00 e

OPTIONEEL TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving  Prijs excl BTW
2511063 Antistatische zuigslang dia. 50mm  131,00 e
2511717 Gebogen buis voor vloerborstel dia. 50mm 101,00 e
2512576 Vloerborstel dia. 50mm  167,00 e	
2560903 Connectie dia. 50mm  30,00 e
2501315 Reduceerstuk 80/50mm  119,00 e
2504713 Conische zuigmond dia. 50mm  65,00 e

 POWER INDUST POWER INDUST
 AX 20 SP AX 20 TP
Bestelnr. 12058800001  12008800001 
Dia. toebehoren 40 mm 40 mm
Inductiemotor 1800 W 1800 W
Spanning 1-230V 3x400 V
Luchtverplaatsing 69 l/sec. 69 l/sec.
Zuigkracht 180 mbar 180 mbar
Tankcapaciteit 20 L 20 L
Geluidsniveau 75 dB(A) 75 dB(A)
IP bescherming IP55 IP65
ATEX zone 22 II 3D 22 II 3D
Gewicht 64 kg 64 kg
Afmetingen 520x480x1200 mm 520x480x1200 mm
Prijs excl. BTW 3269 e	 3269 e

PROFESSIONAL
 POWER INDUST AX 60 TP
Bestelnr. 12108800001 
Dia. toebehoren 50 mm
Inductiemotor 3000 W
Spanning 3x400 V
Luchtverplaatsing 83 l/sec.
Zuigkracht 190 mbar
Tankcapaciteit 60 L
Geluidsniveau 72 dB(A)
IP bescherming IP55
ATEX zone 22 II 3D
Gewicht 80 kg
Afmetingen 580x600x1400 mm
Prijs excl. BTW	 3999 e

PROFESSIONAL
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 POWER EXTRA 7 P
Bestelnr. 6020005
Dia. toebehoren 36 mm
Max. vermogen 1250 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 71 l/sec.
Zuigkracht 235 mbar
Detergent-tank  7 L
Vuilwatertank 11 L
Geluidsniveau 60 dB(A)
Gewicht 11 kg
Afmetingen 500x380x485 mm
Prijs excl. BTW 425 e

PROFESSIONAL

❙ Compacte tapijt- en textielreiniger voor het reinigen van elke vorm van textiel zoals
 tapijten, autozetels etc.
❙ Met robuuste circulatiepomp (28 Watt, 0,95 l/min, 4 bar)
❙ Uitgerust met een detergenttank van 7L en 11L vuilwatertank
❙ Afzonderlijke schakelaar voor pomp
❙ Te gebruiken als droogzuiger mits aanschaf van een katoen filterelement ter 
 protectie van de motor
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

POWER EXTRA 11 I

tapijt- en textielreiniger

❙ Professionele tapijt- en textielreiniger geschikt voor het reinigen van tapijten, autozetels,...
❙ Met robuuste circulatiepomp (48 Watt, 1,1 l/min, 7 bar)
❙ Uitgerust met een detergenttank van 11L en 12L vuilwatertank
❙ Voorzien van een wateraflaatkit om de vuilwatertank eenvoudig te ledigen
❙ De opvangtank kan ook afzonderlijk losgekoppeld worden van de verrijdbare 
 detergenttank
❙ Afzonderlijke schakelaar voor pomp
❙ Ideaal voor de automobiel sector (carwash)
❙ Standaard voorzien van een nylonfilter (waterzuigen)
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

standaard toebehoren standaard toebehoren

 POWER EXTRA 11 I
Bestelnr. 6020011
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 1250 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 71 l/sec.
Zuigkracht 235 mbar
Detergent-tank  11 L
Vuilwatertank 12 L
Geluidsniveau 60 dB(A)
Gewicht 16,5 kg
Afmetingen 890x420x550 mm
Prijs excl. BTW 749 e

PROFESSIONAL

POWER EXTRA 7 P

tapijt- en textielreiniger

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511076 Katoenfilter (filteroppervlak 0,19 m2) 23,50 e
6511050 Fijnstoffilterzakken (per 10) 7 l 31,50 e
 (Filterklasse “M”)
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) 37,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
3001009 Nylon voorfilter (waterzuigen) 37,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

POWER EXTRA POWER EXTRA
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 POWER D 12
Bestelnr. 6020017
Dia. toebehoren 32 mm
Nominaal vermogen 1100 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 57 l/sec.
Zuigkracht 250 mbar
Tankcapaciteit 12 L
Geluidsniveau 59 dB(A)
Gewicht 7 kg
Afmetingen 350x450x375 mm
Prijs excl. BTW 239 e

PROFESSIONAL

❙ De POWER D12 is een handige, professionele, krachtige en erg wendbare stofzuiger
❙ Deze stofzuiger is ontwikkeld voor het reinigen van kleine en middelgrote oppervlakten
❙ Geluidsarme werking, ideaal voor woningen, burelen, bedrijven, hotels,...
❙ Voorzien van een krachtige motor die zorgt voor een optimale zuigkracht
❙ Standaard uitgerust met fijnstoffilterzak, microfilter, voorfilter en uitlaatfilter
❙ Slagvaste kunststof ABS ketel
❙ Rijk aan toebehoren die voortaan mooi kunnen worden opgeborgen achteraan de stofzuiger
❙ Voorzien van een aansluiting voor een elektroborstel (art. 2512537) voor het 
 reinigen van langharig tapijt en een extra lang elektrisch snoer van 15 m
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

POWER WD 22 P

stof- en waterzuiger

❙ Professionele, compacte en zeer krachtige stof- en waterzuiger voor het reinigen 
 van middelgrote oppervlakten
❙ Deze stof- en waterzuiger wordt gekenmerkt door een laag geluidsniveau en doch 
 een zéér hoge zuigkracht
❙ Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als   
 waterzuiger kan ingezet worden inclusief nylon waterfilter ter bescherming van de  
 motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
❙ Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer van 10m
❙ Slagvaste kunststof ABS ketel, resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

standaard toebehoren

 POWER WD 22 P
Bestelnr. 6020018
Dia. toebehoren 36 mm
Max. vermogen 1250 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 71 l/sec.
Zuigkracht 235 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 22 L / 11 L
Geluidsniveau 60 dB(A)
Gewicht 8,7 kg
Afmetingen 500x380x485 mm
Prijs excl. BTW 245 e

PROFESSIONAL

POWER D 12

stofzuiger

standaard toebehoren

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511051 Fijnstoffilterzak 12L (10 stuks) (Filterklasse “M”) 28,50 e

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511175 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m2) 34,90 e 
6511050 Fijnstoffilterzakken 7L (10 stuks) (Filterklasse “M”) 31,50 e

POWER D POWER WD



13

p r o u d l y  m a d e  i n  I t a l y

 
 POWER WD 36 P
Bestelnr. 6020019
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 1250 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 71 l/sec.
Zuigkracht 235 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 36 L / 25 L
Geluidsniveau 60 dB(A)
Gewicht 9 kg
Afmetingen 500x380x685 mm
Prijs excl. BTW 275 e

PROFESSIONAL

POWER WD 36 P

stof- en waterzuiger

POWER TOOL WD 36 P

stof- en waterzuiger

standaard toebehoren

  POWER TOOL WD 22 P POWER TOOL WD 36 P
Bestelnr. 6020036 6020038
Dia. toebehoren 36 mm 40 mm
Max. vermogen 1250 W 1250 W
Aantal motoren 1 1
Luchtverplaatsing 71 l/sec. 71 l/sec.
Zuigkracht 235 mbar 235 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 22 L/11 L 36 L/25 L
Geluidsniveau 60 dB(A) 60 dB(A)
Gewicht 8,7 kg 9 kg
Afmetingen 500x380x485 mm 500x380x685 mm
Prijs excl. BTW 335 e 365 e

❙ Professionele, compacte en zeer krachtige stof- en waterzuiger voor het reinigen 
 van middelgrote oppervlakten
❙ Deze stof- en waterzuiger wordt gekenmerkt door een laag geluidsniveau en 
 doch een zéér hoge zuigkracht
❙ Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als   
 waterzuiger kan ingezet worden inclusief nylon waterfilter ter bescherming van de  
 motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
❙ Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer van 10m
❙ Slagvaste kunststof ABS ketel, resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

standaard toebehoren

PROFESSIONAL

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511175 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m2) 34,90 e
6713030 Fijnstoffilterzakken 16L (10 stuks) (Filterklasse “M”) 41,50 e

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511175 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m2) 34,90 e 
3001017 Nylon voorfilter (waterzuigen) 47,50 e
 (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...) 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”)

standaard toebehoren

POWER TOOL WD 22 P

stof- en waterzuiger

POWER WD POWER TOOL

Inschakelautomaat voor 
elektrisch gereedschap

Inschakelautomaat voor 
elektrisch gereedschap

❙ Professionele stof- en waterzuiger voorzien van een stopcontact met inschakelautomaat  
 dat het starten en stoppen van de stofzuiger regelt bij gebruik met elektrische   
 machines (max. 2000W)
❙ De elektrische uitschakelvertraging garandeert de volledige en zekere lediging van  
 de aanzuigslang 
❙ Standaard met extra nylonfilter (bescherming motor tegen fijn stof)
❙ Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en doch 
 een zéér hoge zuigkracht
❙ Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger  
 kan ingezet worden
❙ Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer van 10m
❙ Slagvaste kunststof ABS ketel, resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
❙ Inclusief professioneel toebehorenset
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 POWER WD 50 PD
Bestelnr. 6020026
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 1450 W
Aantal motoren 1
Luchtverplaatsing 74 l/sec.
Zuigkracht 260 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 50 L/35 L
Geluidsniveau 62 dB(A)
Gewicht 12,5 kg
Afmetingen 525x495x825 mm
Prijs excl. BTW 359 e

PROFESSIONAL

❙ Professionele en zeer krachtige stof- en waterzuiger voor het reinigen van   
 middelgrote tot grote oppervlakten
❙ Voorzien van wateraflaatkit
❙ Deze stof- en waterzuiger wordt gekenmerkt door een laag geluidsniveau en 
 doch een zéér hoge zuigkracht
❙ Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als   
 waterzuiger kan ingezet worden inclusief nylon waterfilter ter bescherming van de  
 motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
❙ Voorzien van een wielbasis met duwbeugel en opbergmogelijkheden voor 
 toebehoren en elektrisch snoer van 10m
❙ Slagvaste kunststof ABS ketel, resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

POWER WD 80.2 P

stof- en waterzuiger

❙ Professionele en zeer krachtige stof- en waterzuiger met 2 motoren voor het 
 reinigen van middelgrote tot grote oppervlakten
❙ Deze stof- en waterzuiger wordt gekenmerkt door een laag geluidsniveau en 
 doch een zéér hoge zuigkracht
❙ Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als   
 waterzuiger kan ingezet worden inclusief nylon waterfilter ter bescherming van de  
 motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
❙ Voorzien van een wielbasis met duwbeugel en opbergmogelijkheden voor 
 toebehoren en elektrisch snoer van 10m
❙ Slagvaste kunststof ABS ketel, resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

standaard toebehoren standaard toebehoren

 POWER WD 80.2 P
Bestelnr. 6020028
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 2500 W
Aantal motoren 2
Luchtverplaatsing 142 l/sec.
Zuigkracht 225 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 80 L/56 L
Geluidsniveau 62 dB(A)
Gewicht 19 kg
Afmetingen 610x520x920 mm
Prijs excl. BTW 475 e

PROFESSIONAL

POWER WD 50 PD

stof- en waterzuiger

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511180 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,62 m2) 42,50 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”)

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511345 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m2) 48,50 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”)

POWER WD POWER WD
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 POWER WD 80.2 P TPT
Bestelnr. 6020032
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 2500 W
Aantal motoren 2
Luchtverplaatsing 142 l/sec.
Zuigkracht 225 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 80 L/56 L
Geluidsniveau 62 dB(A)
Gewicht 19 kg
Afmetingen 610x520x920 mm
Prijs excl. BTW 529 e

PROFESSIONAL

POWER WD 80.2 P TPT POWER WD 80.2 P CF

stof- en waterzuiger waterzuiger

standaard toebehoren standaard toebehoren

 POWER WD 80.2 P CF
Bestelnr. 6020034
Dia. toebehoren 40 mm
Max. vermogen 2500 W
Aantal motoren 2
Luchtverplaatsing 142 l/sec.
Zuigkracht 225 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto 80 L/42 L
Geluidsniveau 62 dB(A)
Gewicht 29 kg
Afmetingen 620x1115x960 mm
Pomp
❙ Vermogen pomp 370 W
❙ Debiet pomp 220 l/min.
❙ Opvoerhoogte pomp max. 8m (20l/min.)
Prijs excl. BTW 1049 e

❙ Professionele en zeer krachtige stof- en waterzuiger met 2 motoren voor het 
 reinigen van middelgrote tot grote oppervlakten
❙ Beschikt over een kantelbare ketel, ideaal voor het ledigen van de ketel bij waterzuigen
❙ Deze stof- en waterzuiger wordt gekenmerkt door een laag geluidsniveau en 
 doch een zéér hoge zuigkracht
❙ Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als   
 waterzuiger kan ingezet worden inclusief nylon waterfilter ter bescherming van de  
 motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
❙ Slagvaste kunststof ABS ketel, resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

❙ Professionele waterzuiger met ingebouwde dompelpomp om grotere hoeveelheden  
 water direct te verpompen naar een hoger, verder gelegen punt
❙ Beschikt over een kantelbare ketel, ideaal voor het ledigen van de ketel bij waterzuigen
❙ Deze waterzuiger wordt gekenmerkt door een laag geluidsniveau en 
 doch een zéér hoge zuigkracht dankzij zijn 2 motoren
❙ Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als   
 waterzuiger kan ingezet worden inclusief nylon waterfilter ter bescherming van de  
 motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
❙ Slagvaste kunststof ABS ketel, resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
❙ Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

met ingebouwde dompelpomp

POWER WD POWER WD

OPTIONELE FILTERS
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6511345 Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m2) 48,50 e 
6830030 Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) 83,50 e
 (Filterklasse “M”)
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 SB 143 L 10 SB 143 L 13 SB 143 L 22 SB 143 TSN
Bestelnr. 00183 EL-GH 00185 EL-GH 00187 EL-GH1 00197 EL-GH
Vermogen 1000 W 1300 W 2200 W 1000-1300 W
Werkbreedte 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm
Omwentelingen 154 rpm 154 rpm 154 rpm 154-308 rpm
Vloerdruk 40,3 g/cm2 40,8 g/cm2 45,3 g/cm2 43,3 g/cm2

Geluidsniveau 54 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 54/56 dB(A)
Netsnoer 12 m 12 m 15 m 15 m
Afmetingen 1200x542x430 mm 1200x542x430 mm 1200x542x430 mm 1200x542x430 mm
Gewicht 41 kg 41,5 kg 46 kg 44 kg 
Prijs excl. BTW 999 e	 1099 e	 1449 e	 1599 e

Optioneel: padhouder
Bestelnr. 00-240 00-240 00-240 00-255
Prijs excl. BTW 105 e	 105 e	 105 e	 199 e 
Optioneel: medium harde schuurborstel
Bestelnr. 00-241 00-241 00-241 00-241
Prijs excl. BTW 62,50 e	 62,50 e	 62,50 e	 62,50 e
Optioneel: zachte polijstborstel
Bestelnr. 00-242 00-242 00-242 00-254
Prijs excl. BTW 83,50 e	 83,50 e	 83,50 e	 105 e

 

PROFESSIONAL

SB 143 L 10

eenschijfmachine

SB 143 L 13

eenschijfmachine

SB 143 L 22

eenschijfmachine

SB 143 TSN

eenschijfmachine

geleverd zonder borstel geleverd zonder borstel geleverd zonder borstel geleverd zonder borstel

❙ De SB 143 L 10 is een laagtoerige eenschijfsmachine dat ontwikkeld is voor onderhoud, schrobwerkzaamheden
❙ De SB 143 L 13 is een laagtoerige eenschijfsmachine met een zwaardere 1300W motor voor het intensievere werk
❙ De SB 143 L 22 voor het intensieve en zware werk, wegnemen van dikke lagen lijm, lak, hars...
❙ De SB 143 TSN is een ‘all-round’ eenschijfsmachine dat ontwikkeld is voor het strippen, polieren, schuren en schrobben van vloeren. De twin-speed zorgt ervoor dat deze  
 machine in allerhande sectoren kan ingezet worden.
❙ Het ergonomische handvat maakt het werken confortabel
❙ Grote transportwielen: vergemakkelijkt het transport over drempels en op trappen
❙ Toepassingen: schoonmaakbedrijven, kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, horeca, recreatie en retail
❙ Exclusief borstel
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O 143 U10 O 143 U13

eenschijfmachine eenschijfmachine

❙ Professionele, innovatieve en multifunctionele orbitale éénschijfsmachines die het schoonmaken eenvoudig en snel maken op elk soort oppervlak. 
❙ Geschikt voor behandelingen zoals burnishing, polijsten, microgrinding op marmer, beton, steen, parket, terracotta,... 
❙ Deze machines zijn ook ideaal voor het reinigen van delicate oppervlakken zoals tapijt 
❙ De oscillerende kop past zich aan alle oppervlakken aan en stelt de gebruiker in staat om behendig te werken, zelfs op onregelmatige vloeren, 
 waardoor zijn inspanningen worden verminderd. 
❙ Door gebruik te maken van het roto-orbitaalprincipe met hoogfrequente oscillaties, hebben deze verrassend lage trillingen, een hogere stabiliteit en manoeuvreerbaarheid. 
❙ De ergonomische handgreep, in combinatie met het stijve en compacte frame, de grote wielen en het lagere gewicht maken dit een resistente maar tegelijkertijd een
 gebruiksvriendelijke en draagbare orbitale eenschijfsmachine.

ORBITAL
ORBITAL

 O 143 U10 
Bestelnr. 00-110EL-GH 
Vermogen 1000 W
Werkbreedte 430 mm
Omwentelingen 1500 rpm
Vloerdruk 35 g/cm2

Geluidsniveau 54 dB(A)
Netsnoer 12 m
Afmetingen 1200x730x450 mm
Gewicht 62,2 kg
Prijs excl. BTW 1639 e
 

PROFESSIONAL
 0 143 U13
Bestelnr. 00-113EL-GH 
Vermogen 1300 W
Werkbreedte 430 mm
Omwentelingen 1500 rpm
Vloerdruk 37 g/cm2

Geluidsniveau 54 dB(A)
Netsnoer 12 m
Afmetingen 1200x730x450 mm
Gewicht 64,8 kg 
Prijs excl. BTW 1749 e
 

PROFESSIONAL

Bestelnr. Dia. mm Aantal Omschrijving Prijs excl BTW
C17-WH 430 6 Wit nylon pad - VERY SOFT 83,50 e
Voor het polijsten van gecoate vloeren (droog) / blinkend resultaat
C17-RE 430 6 Rood nylon pad - MEDIUM SOFT 83,50 e
Voor het regelmatig onderhoud van vloeren (nat)/ droge reiniging / verwijderen van krassen
C17-GR 430 6 Groen nylon pad - MEDIUM HARD 83,50 e
Schijf voor gedeeltelijk nat schuren van niet gecoate harde oppervlakken, voor het voorbereiden van harde oppervlakken
alvorens u een nieuwe coat aanbrengt en voor het schuren van linoleum en vinyl oppervlakken
C17-BR 430 6 Bruin nylon pad - HARD 83,50 e
Schijf voor droog en nat schuren van gecoate vloeren en voor het nat schuren met behulp van een normaal chemisch oplosmiddel
C17-BL 430 6 Zwart nylon pad - VERY HARD 83,50 e
Schijf voor nat schuren van harde oppervlakken met behulp van een normaal chemisch oplosmiddel. 
Ook geschikt voor het grondig reinigen van cementen en industriële vloeren

accessoires standard accessoires standard
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 ROLLY 71/2 E33
Bestelnr. 10.1075.00
Aandrijving manueel door borstel
Reinigingsbreedte 330 mm
Werkbreedte 420 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.) 1320/800 m2/u
Detergent tank 7,5 L
Vuilwater tank 8 L
Gewicht (zonder batt.) 23 kg
Borsteldruk 35-71-160 gr/cm2

Geluidsniveau 58 dB(A) - 54 dB(A) silent mode
Voeding elektrisch snoer 230 V
Afmetingen (L-B-H) 640x450x422 mm
Prijs excl. BTW 1649 e

PROFESSIONAL

❙ Compacte schrobmachine met elektrische snoer, ideaal voor het reinigen van 
 ruimtes tot ± 600 m2/u
❙ Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. kleine ruimtes, winkels, steentapijt...
❙ Kan zowel schrobben als drogen
❙ De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
❙ Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
❙ Inclusief cilindrische borstel

ROLLY 71/2 M33 BC

schrobmachine op accu

❙ Compacte schrobmachine op accu, ideaal voor het reinigen van 
 ruimtes tot ± 700 m2/u
❙ Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. kleine ruimtes, winkels, steentapijt...
❙ Autonomie Lithium batterij: ± 1u (10Ah)
❙ Kan zowel schrobben als drogen
❙ De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
❙ Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
❙ Inclusief cilindrische borstel, gelbatterij en lader

geleverd met borstel geleverd met borstel

 ROLLY 71/2” M33 BC
Bestelnr. 13.0075.00
Capaciteit batterij 10 Ah
Aandrijving manueel door borstel
Reinigingsbreedte 330 mm
Werkbreedte 420 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.) 1320/800 m2/u
Detergent tank 7,5 L
Vuilwater tank 8 L
Gewicht 26,5 kg
Borsteldruk 35-71-160 gr/cm2

Geluidsniveau 58 dB(A) - 54 dB(A) silent mode
Voeding batterij 24 V
Type batterij Gel
Afmetingen (L-B-H) 640x450x422 mm
Prijs excl. BTW 1999 e

PROFESSIONAL

ROLLY 71/2 E33

schrobmachine met elektrisch snoer

OPTIONELE TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6500010 Reinigingszeep 10L (voor onderhoud - parfumé) 58,50 e 
6500020 Reinigingszeep 10L (ontvettend) 83,50 e

OPTIONELE TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6500010 Reinigingszeep 10L (voor onderhoud - parfumé) 58,50 e 
6500020 Reinigingszeep 10L (ontvettend) 83,50 e
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 FR 15 E 38
Bestelnr. 10.0060.00
Aandrijving manueel door borstel
Reinigingsbreedte 1 x 385 mm
Werkbreedte 450 mm
Omwentelingen 150 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.) 1540/770 m2/u
Detergent tank 15 L
Vuilwater tank 17 L
Gewicht 40 kg
Borsteldruk 21 kg - 26,7 gr/cm2

Geluidsniveau 65 dB(A)
Voeding elektrisch snoer 230 V
Netsnoer 15 m
Afmetingen (L-B-H) 865x430x1160 mm
Prijs excl. BTW 1899 e

PROFESSIONAL

FR 15 E 38 FR 15 M 38 BC

schrobmachine met elektrisch snoer schrobmachine op accu

geleverd met borstel geleverd met borstel

 FR 15 M 38 BC
Bestelnr. 13.0050.00
Aandrijving manueel door borstel
Reinigingsbreedte 1 x 385 mm
Werkbreedte 450 mm
Omwentelingen 130 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.) 1540/920 m2/u
Detergent tank 15 L
Vuilwater tank 17 L
Gewicht 40/62 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk 25,5 kg - 32,4 gr/cm2

Geluidsniveau 65 dB(A)
Voeding batterij 24 V (2 x 12V 25 Ah)
Type batterij Gel
Afmetingen (L-B-H) 865x430x1160 mm
Prijs excl. BTW 2399 e

❙ Schrobmachine met elektrisch snoer, ideaal voor het reinigen van 
 ruimtes tot ± 800 m2/u
❙ Ideale machine voor het reinigen van o.a. kantoren, winkels...
❙ Kan zowel schrobben als drogen
❙ De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
❙ Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
❙ Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
❙ Inclusief borstel

❙ Schrobmachine op accu, ideaal voor het reinigen van ruimtes tot ± 900 m2/u
❙ Ideale machine voor het reinigen van o.a. kantoren, winkels...
❙ Autonomie Lithium batterij: ± 1u
❙ De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
❙ Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
❙ Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
❙ Inclusief borstel, gelbatterij en lader

PROFESSIONAL

OPTIONELE TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6500010 Reinigingszeep 10L (voor onderhoud - parfumé) 58,50 e 
6500020 Reinigingszeep 10L (ontvettend) 83,50 e

OPTIONELE TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving Prijs excl BTW
6500010 Reinigingszeep 10L (voor onderhoud - parfumé) 58,50 e 
6500020 Reinigingszeep 10L (ontvettend) 83,50 e
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Uw vakhandel

❙ Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot ± 920 m2/u
❙ Compacte machine ideaal voor het reinigen van o.a. kantoren, winkels...
❙ Autonomie batterij: ± 1u (Long run versie ± 2u)
❙ De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
❙ Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
❙ Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
❙ Inclusief borstel, gelbatterij en lader

www.ghibli.be

 FR 15 M 38 HYBRID
Bestelnr. 14.0050.00
Aandrijving manueel door borstel
Reinigingsbreedte 1 x 385 mm
Werkbreedte 450 mm
Omwentelingen 130 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.) 1540/920 m2/u
Detergent tank 15 L
Vuilwater tank 17 L
Gewicht 40/49,5 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk 25,5 kg - 32,4 gr/cm2

Geluidsniveau 65 dB(A)
Voeding batterij 24 V (2 x 12V 35 Ah)
 elektrisch snoer 230 V
Type batterij Gel
Afmetingen (L-B-H) 865x430x1160 mm
Prijs excl. BTW 3199 e

PROFESSIONAL

FR 30 SM 45 BC TOUCH

schrobmachine op accu

❙ Schrobmachine op accu, ideaal voor het reinigen van ruimtes tot ± 1030 m2/u
❙ Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
❙ Autonomie Lithium batterij: ± 2u
❙ Kan zowel schrobben als drogen
❙ Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
❙ Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
❙ Inclusief  borstel, gelbatterij en lader

geleverd met borstel geleverd met borstel

 FR 30 SM 45 BC TOUCH
Bestelnr. 13.4187.00
Aandrijving manueel door borstel (4 km/u)
Reinigingsbreedte 1 x 430 mm
Werkbreedte 650 mm
Omwentelingen 120 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.) 1720/1030 m2/u
Detergent tank 30 L
Vuilwater tank 33 L
Gewicht 66/104 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk 18 kg - 17,4 gr/cm2

Geluidsniveau 64 dB(A)
Voeding batterij 24 V (2 x 12V 50 Ah)
Type batterij Gel
Afmetingen (L-B-H) 1210x560x1020 mm
Prijs excl. BTW 3149 e

PROFESSIONAL

FR 15 M 38 HYBRID

schrobmachine op accu of met elektrisch snoer

HYBRID
Als de accu leeg is kan je op 
netsnoer verder werken !
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