
S T O F Z U I G E R  T S  714  R T S  H E PA

❙ Superstille en compacte stofzuiger voor gebruik in hotels of voor het reinigen van 
 burelen tijdens de bedrijfsuren etc.
❙ Enorme zuigkracht wat een comfortabele en effi ciënte reiniging tot gevolg heeft
❙ Zuigkracht is regelbaar in functie van de ondergrond
❙ Compacte stofzuigerafmetingen ondanks de grote tankcapaciteit van 14l
❙ Mogelijkheid om zonder papieropvangzakken te werken 
 (de fi ltering gebeurt dan via de vliesfi lter)
❙ Verlengde wielbasis tegen omkiepen
❙ Voorzien van elastische stootkanten
❙ Voorzien van rubberen wielen die garant staan voor een stille loop
❙ Eenvoudig transport
❙ Grote actieradius dankzij het lange elektrische snoer van 10m
❙ Optimale kabelopwinding
❙ Voorzien van een toebehorenopberging achteraan de stofzuiger

Bestelnr. Nr. Omschrijving  Prijs excl. BTW
436326 1 Zuigslang compleet dia. 32mm (2,5 m) 54,90 €
436425 2 Verlengbuis alu 50 cm (per stuk) 14,90 €
426402 3 Vloerzuigmond 27 cm  47,50 €
436388 4 Platte zuigbek 23 cm  10,90 €
436418 5 Haakse zuigmond 10 cm 10,90 €

STANDAARD TOEBEHOREN RTS

Eenvoudig in gebruik

The patented solution for vacuuming  
directly next to the drill hole.
This attachment for the vacuum pipe fi ts all regular household and industrial vacuum cleaners. It allows for
completely safe, dust-free drilling in walls and ceilings without additional help from a second person.

Flexibel tussenstuk
Zorgt ervoor dat de slang 
steeds in optimale positie 
blijft. Daardoor is het ook 

mogelijk om ‘boven je 
hoofd’ te werken

Geschikt voor 
aansluitdarm van 

dia. 32 tot 37mm*

Robuust stalen boormanchet
Geschikt voor alle gangbare 

boren tot dia. 14 mm

max.
Ø 14 mm

The patented solution for vacuuming  
directly next to the drill hole.
This attachment for the vacuum pipe fi ts all regular household and industrial vacuum cleaners. It allows for
completely safe, dust-free drilling in walls and ceilings without additional help from a second person.

Geen overblijfselen van stof op 
de muren of wandbekleding

Starmix
bohrfi xx

Compleet veilig en stofvrij werken dankzij het 
gepatenteerd 2-kamersysteem

1e  kamer zuigt het boorstof volledig op

2e kamer zuigt de Bohrfi xx volledig
vaccuum tegen de wand of plafond

 Bohrfi xx
Bestelnr. 011370
Materiaal polypropyleen
Afmetingen 80x110x173 mm
Gewicht 0,13 kg
Prijs excl. BTW 21,50 €

PROFESSIONAL
1. De bijgeleverde gummi-adaptor op de 
 aanzuigzijde van de bohrfi xx® bevestigen 

2. De zuigslang van de stofzuiger op de 
bohrfi xx® aansluiten

3. De stofzuiger inschakelen en de bohrfi xx® 
op de gewenste plaats houden (wand of plafond). 

 Ga met de boor door de metalen manchet

Bestelnr.  Omschrijving  Prijs excl. BTW
436135   Vliesfilterkorf RTS  42,50 €

OPVANGZAKKEN

FILTERS

Bestelnr.  Omschrijving  Prijs excl. BTW
444154  Vliesfilterzak FBV 14 HEPA (per 10) “M”-filterring 29,90 €
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