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INDUSTRIËLE STOFZUIGER VENTOS 32 L/PC
DE COMPACTE, MOBIELE KRACHTPATSER VOOR EEN COMPLETE SCHOONMAAK 

INDUSTRIËLE STOFZUIGER VENTOS 32 L/PC

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

UITRUSTING

■ Zuigslang | l: 4 m (DN 32)

■ Verlengbuis | 2 stuks | l: elk 480 mm

■ Handbuis | gebogen | met luchtschuif

■ Filter met lamellen | Stofklasse M

■ Stofzak | 5 stuks | inhoud vuilcontainer 30 l

■ Afvalzak | 1 stuk

■ Gereedschap adapter | Gebruik van elektrisch gereedschap | Ø 26 mm

■ Vloer mondstuk | b: 360 mm | Tussenstukken voor nat en droog zuigen

■ Voegenmondstuk | l: 330 mm 

■ Borstelmondstuk | Ø 70 mm
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MODEL

Art.-nr.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stofklasse

Filterreiniging Manueel

max. debiet l/min

max. onderdruk kPa | mbar

Aansluiting V | ~ | Hz | A

Opgenomen vermogen Pnom        W

Reservoirvolume l

Vulvolume wateraanzuiging l

Geluidsvolume (op de werkplek)     db (A)

Beschermingsklasse

Elektrisch snoer m

Afmetingen l | b | h mm

Gewicht kg
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SPECIALE ACCESSOIRES VOOR INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

VOOR ELKE TAAK DE AANGEPASTE UITRUSTING
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VENTOS 32 L/PC

VEELZIJDIG, KRACHTIG EN COMFORTABEL

BEDIENINGSPANEEL 
Met traploze regeling van de zuigkracht en een 

geïntegreerd stopcontact voor de aansluiting 

van elektrisch gereedschap. De stofzuiger start 

automatisch bij het starten van het elektrisch 

gereedschap. Bij het uitschakelen valt de 

stofzuiger automatisch stil met een kleine 

vertraging zodat de slang volledig geleegd wordt. 

FILTERREINIGING MET PUSH-CLEAN 
Dankzij de geïntegreerde filterreiniging kan de 

vuile filter met één druk op de knop worden 

schoongemaakt waardoor de zuigkracht heel snel 

wordt hersteld. Het vuil valt in de opvangbak of in 

de stofzak en kan gemakkelijk verwijderd worden.

OPBERGSYSTEEM 
Het elektrisch snoer en de zuigslang kan je 

gemakkelijk oprollen en opbergen. Dankzij de 

ergonomische beugel kan je de Ventos 32 L/PC 

gemakkelijk verplaatsen.

Of u nu grote oppervlakken of moeilijk bereikbare plaatsen moet schoonmaken : met de standaard meegeleverde accessoires is de Ventos 32 L/PC al optimaal 

uitgerust voor de meest voorkomende schoonmaaktaken. Daarnaast is er nog een uitgebreid gamma aan extra toebehoren voor heel specifieke doeleinden. 

Deze zijn uiteraard allemaal compatibel met de bestaande Ventos-modellen.

Van werf tot showroom tot atelier, in combinatie met elektrisch gereedschap of voor het opzuigen van vloeistoffen: De Ventos 32 L/PC is perfect uitgerust voor 

elke situatie. Automatische opstart, een automatische uitschakeling bij nat zuigen en de grote afvoerplug zorgen voor handig en veilig gebruik. Het extra lange 

elektrische snoer en de zuigslang bieden een grote bewegingsvrijheid en het breed assortiment aan toebehoren maakt het mogelijk zelfs op de moeilijkst 

bereikbare plaatsen efficiënt te reinigen. 

Geïntegreerd stopcontact met automatische start voor
aansluiting van elektrisch gereedschap.

Probleemloos afzuigen van vloeistoffen door veilige
automatische uitschakeling.

Zuigborstel

zachte dierverzorging zonder hinderlijk haar
■ stevige grip dankzij klittenbandsluiting

Art.-nr.

Afmetingen l mm

Vloer mondstuk

■ gemaakt van aluminium, licht en robuust
■ met geïntegreerde borstel en rubberen strips

Art.-nr.

Afmetingen l mm

Zuigroskam

verwijdert grof vuil van dierenhuiden
■ Ligt stevig en comfortabel in de hand

Art.-nr.

Afmetingen l mm

Breed mondstuk

voor gebruik op smalle plaatsen
■ vlakke en wijde aanzuigopening

Art.-nr.

Afmetingen l | b mm

Turbo borstel

voor de grondige reiniging van tapijten
■ met aangedreven borstelwals

Art.-nr.

Afmetingen l mm

Tapijt sproeier

voor tapijten en gladde oppervlakken
■ aanpasbaar aan het betreffende oppervlak

Art.-nr.

Afmetingen l mm

Universeel borstelmondstuk

voor gelijktijdig stofzuigen en borstelen 
om grof vuil te verwijderen

Art.-nr.

Afmetingen l mm

Bekleding mondstuk

voor het reinigen van textieloppervlakken geschikt 
voor gestoffeerde meubelen, autostoelen enz.

Art.-nr.

Afmetingen l | b mm

NETJES
Handig en compact opbergen van 
buizen, slang, kabel en toebehoren

PRAKTISCH
Handvat met uitsparing voor de 
zuigbuis voor een veilig transport.

MAKKELIJK
Stopcontact voor externe apparaten met automatische 
aan- en uitschakeling en uitschakelvertraging.

ROBUUST
Het robuuste chassis vergemakkelijkt 
verplaatsingen op oneffen terrein en zorgt 
voor een hoge stabiliteit 
tijdens het gebruik.

EENVOUDIG
Aflaatdop voor het aflaten van opgezogen 
vloeistoffen

STANDAARD
Uitgebreide toebehorenset voor een brede 
waaier aan reinigingstoepassingen.

Stofzak

■ 5 stuk
hygiënisch stofzuigen dankzij 
scheurbestendig materiaal 

Art.-nr.

Inhoud 
vuilcontainer liter


