
Sofzuiger |VAC 35 M

Onafgebroken werken

Werkbereik tot 13 m

Filterklasse »M«

Wij hebben iets 

tegen stof
Voor wanneer je gaat slijpen of mengen: Bij veel werkzaamheden 

op de bouw is er sprake van stofontwikkeling. Stof zorgt niet al-

leen voor veel ongemak voor uzelf en voor uw klant, maar is ook 

nog eens slecht voor uw gezondheid. De Collomix VAC 35 M zorgt 

voor een betrouwbare remedie. Dankzij de klasse M stoffi  lter 
worden schadelijke stofdeeltjes eff ec� ef uit de lucht verwijderd – 
goed voor uw gezondheid en ook uw klant zal u dankbaar zijn.

High-performance motor 

voor meer zuigkracht

Collomix VAC 35 M iden琀椀 ek aan Starmix iPulse M1635
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Technische gegevens

Vermogen: 1600 Wa� 
Ketelinhoud (max): 

Bruto / Stof 
35 / 25 Liter

Sto� lasse: M

Luchtstroom l/sec: 75 / 45*
Onderdruk mbar: 280 / 245*
Geluidsniveau: 69 db(A)
Gewicht: 15,7 kg
Slangaanslui� ng: Ø 35 mm
Lengte zuigslang: 5 m
Lengte netsnoer: 8 m

Overige kenmerken

So�  start en naloop, fi lter controlelampje, zuig-
kracht regeling, inschakelautomaat + stopcontact.

Ar� kel-nr.: 19007

*aan slanguiteinde gemeten

Uw Collomix vakhandel

Stofzuiger |VAC 35 M

Voordelen � Constante controle van de fi lterinhoud dankzij innova� eve 
iPulse-Technologie

� Constante zuigkracht dankzij automa� sche fi lterreiniging 
in slechts 3,5 seconden

� Onafgebroken zuigen

� Eenvoudig en schoon verwisselen van fi lter, 
geen aanraking met vuil en stof

� Robuust dankzij dubbelwandige ketel

� Risicoloos werken: Met de juiste stofzuiger geen problemen 

met toezichthouders

� Geschikt voor vele toepassingen
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PE-stofzak

Uitermate geschikt 

voor alle Collomix machines 

met stofaanslui� ng.


