Compacte waterzuiger
met afvoerpomp
Afmetingen: L x B x H
50 x 44 x 65 cm

7m
flexibele zuigslang
met handvat

10 m
afvoerslang met
pvc storzkoppeling

gewicht 15 kg

POMPENPROGRAMMA 2059

(genoemde prijzen zijn € excl. btw)

Krachtige
vuilwaterpomp
Capaciteit
14.000 l/uur
Opvoerhoogte
max. 9 meter

Ingebouwde
gaasfilter zak
Beschermt de pomp
tegen grofvuil zoals
hout splinters

4 -delige drijvende
kunstof zuigbuis

Vloerzuigmond kan
voorwaarts als
achterwaarst
bewegend waterzuigen

Het ideale toestel voor een taaie professionele job.
Zoals goten leegzuigen schoonmaken opruimen na overstromingen vijvers leegpompen zwembaden schoonmaken, platten daken droogmaken en andere industriele werkzaamheden.
Deze stofzuiger heeft stroomkabellengte van 7,5 meter en een
stevig stootvast kunststof chassis en ketel .

Zuigmond voor
zwembad en vijver

Een continue vuilwaterafvoer is mogelijk door de krachtige
dompelpomp die meteen in de zuiger uitkomt. Bovendien is
de ingebouwde gaasfilterzak makkelijk te ledigen met een
stevige rits. De filter zelf beschermt de pomp van grofvuil.

Bestel nr.

Type

wsd50

WSD 50

Ketelinh.

Vermogen

Onderdruk

Luchtverpl.

Geluidsniveau

€ excl. BTW

50 liter

1 x 1300 w

230 mbar

L/S 70

dB (A) 76

750,-
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Industriële Stof- en waterzuiger

Met
vuilwater doorlaat
20mm afvoerpomp

Met automatische
vuilwater afvoerpomp
Continu waterzuigen zonder tank te ledigen !!!

POMPENPROGRAMMA 20

(genoemde prijzen zijn € excl. btw)

De WSD is uitgerust met:
• Wet filter systeem
• Laag geluidsniveau 72 dba
• Water/schuim vlottersysteem
• 2 x Motor 1400w 230v
Apart inschakelbaar, netsnoer 12m
• By-pass motor koeling
Extra aftapslang

Tank
zwaar kunststof polyethyleen
loog en zuur bestendig, wanddikte 6mm.
Voorzien van grote wielen en extra
aftapslang.

Vuilwaterpomp
met terugslagklep
Pomp 370w. 230volt
180 ltr/min H.max 6m

Toebehoren
Inc. zuigslang 2,5 m, zuigbuis,
kierenzuiger, wateraftrekker,
slang aansluiting, geka koppeling.

Bestel nr.

Type

Ketelinh.

Vermogen

Onderdruk

Koeling

Geluidsniveau

€ excl. BTW

wsd

WSD

90 liter

2 x 1400 w

240 mbar

by-pass

dB (A) 72

1.350,-

Afmeting:

hxlxb=92x61x52

Industriële stof-waterzuigers
Nederland - Krol Pompen
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