Stof-/Waterzuigers
& Tapijtreinigers
Piccolo
Geluidsarme Stofzuigers
De Piccolo P is een geluidsarme, compacte en extra krachtige maar toch robuuste stofzuiger die zowel geschikt is voor
huishoudelijk als voor professioneel gebruik in hotels, kantoren, ziekenhuizen, enz. ... Deze stofzuiger beschikt over een
stevige wielbasis, met 2 zwenkwielen, dit zorgt voor een grote stabiliteit in combinatie met een goede wendbaarheid. De
inkomende lucht wordt tweemaal gefilterd, enerzijds door de papieren filterzak en anderzijds door de cartridge filter, ook
voor de uitlaat werd een supplementaire filter voorzien.
Standaard voorzien van:
-Kunsstof ketel
-Motortype direct, merk: Ametek – monostadio
-10 m kabel
-Papieren filterzak
-Cartridge filter
-Toebehorenset Ø 36mm:
>Flexibele zuigslang met roterende manchetten
>Uitschuifbare verchroomde zuigbuis
>Vloerzuigmond met wielen
>Kierenzuigmond
>Bekledingszuigmond
>Borstelzuigmond
>Handgreep

CODE
6.10.007.02

PRUIS
EUR
230.00

MODEL
Piccolo P

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
170

VACUUM
(mbar)
290

INHOUD
(l)
6

VERMOGEN
(W)
1200

GEWICHT
(kg)
7

AFMETINGEN
(cm)
34x41x39

Silent Line
Geluidsarme Stofzuigers
De DRY P12 Oversilent is een geluidsarme, compacte, maar krachtige stofzuiger die uitermate geschikt is voor gebruik in
hotels, kantoren, ziekenhuizen, enz. ...

Standaard voorzien van:
-Kunsstof ketel
-Motortype: Ametek – monostadio
-5 m kabel
-Papieren filterzak
-Doekfilter
-Toebehorenset Ø 36mm:
>Flexibele zuigslang met roterende manchetten
>Uitschuifbare verchroomde zuigbuis
>Vloerzuigmond met wielen
>Kierenzuigmond
>Bekledingszuigmond
>Borstelzuigmond
>Handgreep

CODE
6.10.006.02

PRUIS
EUR
180.00

MODEL
DRY P12

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
144

VACUUM
(mbar)
290

INHOUD
(l)
25

VERMOGEN
(W)
1200

GEWICHT
(kg)
6

AFMETINGEN
(cm)
38x38x48
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Stof-/Waterzuigers
& Tapijtreinigers
TOP Line
Stof-/Waterzuigers
De TOP P12WD en TOP A11 WD zijn twee professionele stof-/waterzuigers die door hun efficiëntie en praktische kanten
uitermate geschikt zijn voor tal van toepassingen. Met een extra micro-filter (= optie) zijn zij ideaal voor het gebruik in
labo's, ziekenhuizen, enz. ...
NOTA: max. watertemperatuur = 60°C
Standaard voorzien van:
-Kunsstof ketel (= TOP P12 WD)
-Motortype Bypass: Ametek – bistadio (TOP A11 WD)
-5 m kabel
-Sponsfilter
-Doekfilter
-Toebehorenset Ø 36mm:
>Flexibele zuigslang met roterende manchetten
>2-delige verchroomde zuigbuis
>borstelinlegstuk
>universeel zuigmondframe
>Rubberen inlegstuk t.b.v. waterzuigen
>Kierenzuigmond
>Bekledingszuigmond
>Borstelzuigmond rond
>Handgreep
>Vloerzuigmond
CODE
6.10.039.01
6.10.025.01

PRUIS
EUR
195.00
205.00

MODEL
TOP P12 WD
TOP A11 WD

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
190
190

VACUUM
(mbar)
220
220

INHOUD
(l)
25
22

VERMOGEN
(W)
1100
1100

GEWICHT
(kg)
7
7,5

AFMETINGEN
(cm)
38x38x56
36x36x57

TOP Line
Stof-/Waterzuigers
De TOP P25 WD en TOP A27 WD zijn twee professionele stof-/waterzuigers die door hun efficiëntie en praktische
kanten uitermate geschikt zijn voor tal van toepassingen. Met een extra micro-filter (= optie) zijn zij ideaal voor het
gebruik in labo's, ziekenhuizen, enz.
NOTA: max. watertemperatuur = 60°
Standaard voorzien van:
-Kunsstof ketel (= TOP P25 WD)
-RVS ketel (= TOP A27 WD)
-Motortype: Ametek – bistadio
-5 m kabel
-Sponsfilter
-Doekfilter
-Toebehorenset Ø 36mm:
>Flexibele zuigslang met roterende manchetten
>2-delige verchroomde zuigbuis
>Vloerzuigmond met wielen
>Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen
>Kierenzuigmond
>Borstelzuigmond rond
>PVC zuigbuis (2 stuks)

CODE
6.10.040.01
6.10.030.01

PRUIS
EUR
220.00
250.00

MODEL
TOP P25 WD
TOP A27 WD

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
190
190

VACUUM
(mbar)
220
220

INHOUD
(l)
35
35

VERMOGEN
(W)
1100
1100

GEWICHT
(kg)
8
9

AFMETINGEN
(cm)
40x40x65
36x36x76
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Stof-/Waterzuigers
& Tapijtreinigers
PRO Line
Stof-/Waterzuigers
De Pro A58.3 WDM is een industriële 2-motorige stof-/waterzuiger die door zijn robuust frame, zijn duurzame
componenten en zijn groot assortiment hulpstukken enorm veel toepassingsmogelijkheden kent in tal van sectoren, zoals
bouwwerven, fabrieken, warenhuizen en zelfs de professionele reinigingsbedrijven.
NOTA:max. Watertemperatuur = 60°C
Standaard voorzien van:
-Kunsstof ketel
-RVS ketel
-Motortype: (2x) bypass, merk: Ametek – bistadio
-5 m kabel
-Doekfilter
-Toebehorenset Ø 40mm:
>Flexibele zuigslang met manchetten
>2-delige verchroomde zuigbuis
>Vloerzuigmond
>Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen
>Kierenzuigmond
>Borstelzuigmond rond
>PVC zuigbuis (2 stuks)
CODE
6.10.050.01

PRUIS
EUR
435.00

MODEL
PRO A58.3 WDM

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
380

VACUUM
(mbar)
220

INHOUD
(l)
77

VERMOGEN
(W)
2200

GEWICHT
(kg)
20

AFMETINGEN
(cm)
50x65x92

PRO Line
Stof-/Waterzuigers
De Pro A58.3 WDB is een industriële 2-motorige stof-/waterzuiger die door zijn robuust frame, zijn duurzame
componenten en zijn groot assortiment hulpstukken enorm veel toepassingsmogelijkheden kent in tal van sectoren, zoals
bouwwerven, fabrieken, warenhuizen en zelfs de professionele reinigingsbedrijven. d.m.v. de kantelbare ketel is deze
stof-/waterzuiger snel en makkelijk te ledigen.
NOTA:max. Watertemperatuur = 60°C
Standaard voorzien van:
-Kantelbare ketel
-RVS ketel
-Kunststof onderstel
-Motortype: (2x) bypass, merk: Ametek – bistadio
-5 m kabel
-Doekfilter
-Toebehorenset Ø 40mm:
>Flexibele zuigslang met manchetten
>2-delige Verchroomde zuigbuis
>Vloerzuigmond
>Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen
>Kierenzuigmond
>Borstelzuigmond rond
>PVC zuigbuis (2 stuks)

CODE
6.10.055.01

PRUIS
EUR
475.00

MODEL
PRO A58.3 WDB

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
380

VACUUM
(mbar)
220

INHOUD
(l)
77

VERMOGEN
(W)
2200

GEWICHT
(kg)
20

AFMETINGEN
(cm)
51x60x95
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Stof-/Waterzuigers
& Tapijtreinigers
PRO Line
Stof-/Waterzuigers
De Pro A58.3 WDB is een industriële 2-motorige stof-/waterzuiger die door zijn robuust frame, zijn duurzame
componenten en zijn groot assortiment hulpstukken enorm veel toepassingsmogelijkheden kent in tal van sectoren, zoals
bouwwerven, fabrieken, warenhuizen en zelfs de professionele reinigingsbedrijven. d.m.v. de kantelbare ketel is deze
stof-/waterzuiger snel en makkelijk te ledigen.
NOTA:max. Watertemperatuur = 60°C
Standaard voorzien van:
-Kantelbare ketel
-RVS ketel
-Kunststof onderstel
-Motortype: (2x) bypass, merk: Ametek – bistadio
-5 m kabel
-Doekfilter
-Toebehorenset Ø 40mm:
>Flexibele zuigslang met manchetten
>2-delige verchroomde zuigbuis
>Vloerzuigmond
>Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen
>Kierenzuigmond
>Borstelzuigmond rond
>PVC zuigbuis (2 stuks)
PRUIS
EUR
475.00

CODE
6.10.055.01

MODEL
PRO A58.WBD

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
400

VACUUM
(mbar)
400

INHOUD
(l)
250

VERMOGEN
(W)
77

GEWICHT
(kg)
2600

AFMETINGEN
(cm)
51x60x95

PRO Line
Waterzuigers
De Pro A80.3 WDB/PE is een industriële 2-motorige waterzuiger die door zijn robuust frame, zijn duurzame componenten
en zijn groot assortiment hulpstukken enorm veel toepassingsmogelijkheden kent in tal van sectoren, zoals bouwwerven,
fabrieken, warenhuizen en zelfs de professionele reinigingsbedrijven. d.m.v. de ingebouwde dompelpomp is deze
waterzuiger snel en eenvoudig te ledigen.
NOTA:max. Watertemperatuur = 60°C
Standaard voorzien van:
-Kantelbare ketel
-RVS ketel
-Gelakt stalen onderstel
-Motortype: (2x) bypass, merk: Ametek – bistadio
-5 m kabel
-Gaasfilter
-Dompelpomp t.b.v. vuilwaterafvoer
-Toebehorenset Ø 40mm:
>Flexibele zuigslang met manchetten
>2-delige verchroomde zuigbuis
>Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen

CODE
6.10.057.01

PRUIS
EUR
1120.00

MODEL
PRO A80.3
WDB/PE

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)

VACUUM
(mbar)

INHOUD
(l)

VERMOGEN
(W)

GEWICHT
(kg)

430

220

100

2600

22

AFMETINGEN
(cm)
51x60x109
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Stof-/Waterzuigers
& Tapijtreinigers
PRO Line
Stofafzuigsysteem

De Pro REMOTE P25 en PRO REMOTE A58.3 zijn twe e unieke industriële stofafzuigsystemen. De stofzuigers kunnen
gelijktijdig met 1 electrisch (= PRO REMOTE P25) of 2 electrische of pneumatische (= PRO REMOTE A58.3)
handgereedschappen werken. Bij het inschakelen van één van de gereedschappen zal de stofzuiger automatisch
worden ingeschakeld, terwijl bij uitschakeling van de gereedschappen de stofzuiger pas na 10 seconden automatisch
weer uitschakelt. Hiermee verkrijgen we dat alle achtergebleven stof op het werkopp. na uitschakeling van de
gereedschappen toch nog zal worden opgezogen. Het stof dat door de handgereedschappen wordt geproduceerd, wordt
onmiddellijk door resp. 1 of 2 krachtige stofzuigermotoren opgezogen, zodat een proper werkopp. en een zuivere lucht
achterblijft.
NOTA:Vermogen van de gereedschappen = max. 2000W (PRO REMOTE P25) en 750-1500W (PRO REMOTE A58.3).
De systeem is ideaal voor toepassing in de carrosseriebedrijven en de hout-, steen- en metaalbewerking.

Standaard voorzien van:
-RVS ketel met kunststof onderstel ( = PRO REMOTE P25)
-Kunststof ketel en onderstel ( = PRO REMOTE A58.3)
-Motortype: (2x) bypass ( PRO REMOTE P25)
(1X) Bypass (PRO REMOTE A58.3)
-Aansluiting (1x) stopcontact (= PRO REMOTE P25)
(2x) stopcontact ( = PRO REMOTE A58.3)
-Doekfilter
-Toebehorenset PRO REMOTE:
>Flexibele zuigslang + koppeling t.b.v. De gereedschappen (= PRO REMOTE P25)
>Flexibele zuigslang + koppeling t.b.v. De gereedschappen + persluchtslang + 3-delige koppeling (= PRO REMOTE A58.3)
PRUIS
EUR
305.00
995.00

CODE
6.10.085.01
6.10.105.01

MODEL
PRO REMOTE P 25
PRO REMOTE A58.3

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
180
360

VACUUM
(mbar)
220
220

INHOUD
(l)
35
77

VERMOGEN
(W)
1080
2200

GEWICHT
(kg)
8
22

AFMETINGEN
(cm)
40x40x65
50x65x95

Extract Line
Tapijtreiniger
De Extract P12 en Extract P25 zijn “all in one”, multifunctionele toestellen. Naast het injecteren en extraheren van water
vermengd met reinigingsmiddelen , kunnen deze apparaten tevens als stof-/waterzuigers worden ingezet.

Standaard voorzien van:
-Kantelbare ketel
-6 m kabel
-Papieren filterzak
-Doekfilter
-Toebehorenset Extract P12 en Extract P25:
>Reinigingsslang met geïntegreerde slang voor water en reinigingsmiddel
>2-D kunststof zuigbuis met geïntegr. slang voor water en reinigingsmiddel

CODE
6.11.000.01
6.11.050.01

PRUIS
EUR
310.00
320.00

MODEL
Extract P12
Extract P25

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
160
160

VACUUM
(mbar)
170
170

INHOUD
(l)
25
35

VERMOGEN
(W)
48
48

GEWICHT
(kg)
7
8

AFMETINGEN
(cm)
38x38x56
40x40x65
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Stof-/Waterzuigers
& Tapijtreinigers
Extract Line
Tapijtreiniger
De Extract A58.3 is een “all in one”, multifunctioneel toestel. Naast het injecteren en extraheren van water vermengd met
reinigingsmiddel, kan dit apparaat tevens als stof-/ waterzuiger worden ingezet.

Standaard voorzien van:
-RVS ketel
-10 m kabel
-Doekfilter
-Toebehorenset Extract A58.3:
>Flexibele zuigslang met manchetten
>2-delige verchroomde zuigbuis

PRUIS
EUR
865.00

CODE
6.11.070.01

MODEL
Extract A58.3

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
360

VACUUM
(mbar)
220

INHOUD
(l)
77

VERMOGEN
(W)
60

GEWICHT
(kg)
22

AFMETINGEN
(cm)
50x70x95

Heavy Line
Industriezuiger
De Dibo Industriezuiger type MONO 45 is speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Doordat de meest moderne en
up-to-date technologieën werden toegepast, garandeert deze industriezuiger een zeer betrouwbare werking onder de
meest zware omstandigheden. Dit monofase model is uitgevoerd met 3 stuks Ametek double-stage by-pass motoren 70
dB (totaal 3.3kW) en is vervaardigd uit een sterk solide plaatstaal. Het chassis is voorzien van 2 gelagerde bokwielen
met rem. De vulcontainer (100 L) heeft een kijkglas ter controle van het niveau, het ledigen ervan gaat moeiteloos
zonder te bukken door middel van het unieke ontkoppelingssysteem. De industriereiniger beschikt ook over een groot
filteropp. (sterfilter) en een externe filterklopinrichting bovenop de machine. De zuigcapaciteit is per motor in te
schakelen door middel van drie verlichte schakelaars op de voorzijde van de machine. Tevens is de industriezuiger
voorzien van een opbergmogelijkheid voor allerlei toebehoren. Door het uitgebreid aanbod van toebehoren, o.a.
zuigslangen en diverse filtersystemen is deze industriezuiger ruim inzetbaar in o.a. Magazijnen en werkplaatsen van
verschillende industriëen zoals metaalverwerkende, houtverwerkende, plastic, keramische industrie ...
Standaard voorzien van:
-Kantelbare ketel
-6 m kabel
-Papieren filterzak
-Doekfilter
-Toebehorenset Extract P12 en Extract P25:
>Reinigingsslang met geïntegreerde slang voor water en reinigingsmiddel
>2-D kunststof zuigbuis met geïntegr. slang voor water en reinigingsmiddel

CODE
6.10.116.01

PRUIS
EUR
1850.00

MODEL
MONO 45

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
600

VACUUM
(mbar)
220

INHOUD
(l)
100

VERMOGEN
(W)
3,3

GEWICHT
(kg)
70

AFMETINGEN
(cm)
65x80x153
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Stof-/Waterzuigers
& Tapijtreinigers
Heavy Line
Industriezuiger
De Dibo 3-fase industriezuiger type TRI 55 is speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Doordat de meest moderne en
up-to-date technologieën werden toegepast, garandeert deze machine een zeer betrouwbare werking onder de meest
zware omstandigheden. Dit 3-fase model is uitgerust met coaxiale aluminium turbine waaier 75 dB (4 kW). De
industriezuiger is een robuuste en betrouwbare machine welk gebouwd is voor zowel een stationaire als een semistationaire opstelling in de zware industrie. Hij is vervaardigd uit een sterk solide plaatstaal en het chassis is voorzien
van 2 gelagerde bokwielen en 2 zwenkwielen met rem. De vulcontainer (100 L) heeft een kijkglas ter controle van het
niveau, het ledigen ervan gaat moeiteloos zonder te bukken door middel van het unieke ontkoppelingssysteem. De
industriereiniger beschikt ook over een groot filteropp. (sterfilter) en een externe filterklopinrichting bovenop de machine.
Aan de achterzijde van de machine bevindt zich de aan-/uitschakelaar en drukverschilmeter voor bewaking van de
filterconditie. Tevens is de industriezuiger voorzien van een opbergmogelijkheid voor allerlei toebehoren. Door de grote
verscheidenheid aan toebehoren, zoals zuigslangen en diverse filtersystemen is deze machine ruim inzetbaar in o.a. De
magazijnen en werkplaatsen van verschillende industrieën zoals de metaalverwerkende, houtverwerkende, beton, steen,
plastic, keramische industrie....
Standaard voorzien van:
-RVS ketel
-10 m kabel
-Doekfilter
-Toebehorenset Extract A58.3:
>Flexibele zuigslang met manchetten
>2-delige verchroomde zuigbuis
CODE
6.10.120.01

PRUIS
EUR
4120.00

MODEL
TRI 55

LUCHTVERPLA
ATSING (M³/h)
570

VACUUM
(mbar)
320

INHOUD
(l)
100

VERMOGEN
(W)
4

GEWICHT
(kg)
135

AFMETINGEN
(cm)
65x120x153

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 014/67.77.55 – fax.: 014/67.24.56

