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lassen & snijden
metaalbewerking

werkplaatsinrichting
handgereedschap

batterijladers
pomptechniek

stroomaggregaten
wood & construction

cleaning equipment
hogedrukreinigers

persluchttechniek

Innovatief fi lterconcept:

• twee aparte, extreem robuuste gevouwen 
 fi lterpatronen met een fi lteroppervlak van 8600 cm2

• geoptimaliseerd fi ltermateriaal (polyester)
• optimale fi lterpositie parallel met de motorventilatie
Voordeel:
• steeds een zeer hoge zuigkracht
• stofvrij werken

Bedieningspaneel:

• Eenvoudige bediening door 2 draaiknoppen
  1e draaiknop: aan/uit schakelaar, aan/uitschakelmechanisme 
 van het stopcontact (A), aan/uitschakelmechanisme van de 
 fi lterreiniging (AR)
  2e draaiknop: traploze snelheidsregeling
• Stopcontact (met inschakelautomaat)
• Filterverzadiging indicatie led
Voordeel:
• centraal, overzichtelijk en eenvoudig bedieningspaneel

Filterreiniging:

• automatische, electromagnetische impuls fi lterreiniging 
Voordeel:
• gereduceerde onderhoudskosten door langere levensduur 
 van de fi lterpatronen 
• steeds een zeer hoge zuigkracht
• stofvrij werken 
• optimale luchtopbrengst dankzij de automatische fi lterreiniging

Opvangbak:

• slagvaste en extreem robuuste opvangbak
• voorzien van twee te blokkeren zwenkwielen
• verkrijgbaar in 25l of 50l ketel
• ook verkrijgbaar met papieren fi lterzakken of met 
 speciale PE- fi lterzakken
Voordeel:
• extreem lange levensduur
• vermijdt ongewenst wegrollen
• verschillende toepassingsmogelijkheden

Krachtige 2-trapsmotor:

• by-passmotor (2 gescheiden luchtstromen voor koel en 
 aanzuiglucht maken het mogelijk om vloeistoffen op 
 te zuigen en zorgen voor een optimale motorkoeling)
• elektronische aan- en naloopstroom
• voorzien van elektrische vloeistof sensoren
Voordeel:
• extreem lange levensduur
• veilig en proper werken

Gebruiksvriendelij k onderhoud:

• directere en eenvoudigere toegang tot alle onderdelen
• eenvoudige éénhandsfi lterwisseling
Voordeel:
• geen contact met vuil
• geen hulpgereedschap nodig

Compacte, modulaire bouwwij ze:

• zeer laag zwaartepunt, groot werkoppervlak
Voordeel:
• zéér stabiel
• compact, licht en zeer mobiel

I S C  R E E K S  -  S T O F -  E N  WAT E R Z U I G E R S

M-klasse fi ltering

• Filtervermogen 99,99%
Speciaalzuiger klasse M

 Afscheidingsgraad min. 99,99 % volgens   
 BGIA stofklasse M. 
 Nieuw aansluitsysteem met draaibaar
deel voor fi lterzakken maakt het mogelijk om de zuiger ook 
als standaard industrie en gereedschapzuiger 
(met vliesfi lterzak) in te zetten. 
De stofzuiger is volgens testwaarden van de klasse M getest.
Deze apparaten zijn speciaal voor het nat of droog gebruik 
alsook voor industriële en commerciële doeleinden
gebouwd en zijn geschikt voor de opname van niet-explosief, 
schadelijk stof.

M

• 2 x polyester fi ltercassette BGIA gecertifi ceerde fi lter voor 
   apparaten uit stofklasse “M”
• Filteroppervlak: 6000 cm2

• Gladder materiaal: Nano gecoat polyester
• Afscheidingsgraad: 99,97 %
• Speciaal voor het afzuigen van:
 - Fermacell: tot +30% beter afzuigen
 - Gipsplaten: tot +50% beter afzuigen
 - MDF: tot +30% beter afzuigen
• Grotere afstand tussen de fi lterlamellen= betere fi lterreiniging
• Hogere luchtstroom voor een langere tijd

FKPN 3000 NANO

• Filtervermogen 99,97%

• 2 x HEPA fi ltercassette BGIA gecertifi ceerde fi lter voor 
   apparaten uit stofklasse “H” (HEPA 13)
• Filteroppervlak: 8600 cm2

• Materiaal: 1e laag: cellulose, 2e laag: glasvezel, 3e laag: polyester
• Afscheidingsgraad: 99,997 %
• Als fi ltercassete FKP 4300, echter met aanvullende fi lterlaag 
   voor het afscheiden van zweefstoffen, welke door de eerste 
   laag niet geabsorbeerd worden.
• Door deze extreem hoge afscheidingsgraad is deze fi lter in de 
   fi lterklasse H (HEPA) ingedeeld. 
• Alleen voor machines uit de IS serie geschikt en verplicht bij de 
   “H” en “H-asbest” gecertifi ceerde stofzuiger. 
• Nu met verbeterde reinigingsvermogen en verbeterde stofopname!

FKP 4300 HEPA

• Filtervermogen 99,997%

• 2 x polyester fi ltercassette BGIA gecertifi ceerde fi lter voor 
  apparaten uit stofklasse “M”
• Filteroppervlak: 8600 cm2

• Materiaal: Polyester
• Afscheidingsgraad: 99,99 %
• Voor het zuigen van industriestoffen, zaagsel, muur-, boor- en
   freesstof, kwarszand en vergelijkbare stoffen met    
   bijzonder goede reinigingseigenschappen, waterbestendig
• Goed geschikt voor vochtige stoffen en vloeistoffen (kunststofvlies)
• Speciaal polyestermateriaal met uitstekende afscheidingsgraad
• Nu met verbeterde reinigingsvermogen en verbeterde stofopname!

FKP 4300

• Filtervermogen 99,99%
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