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P13 D
STOF- / STOFWATERZUIGERS

GELUIDSARME STOFZUIGER

Het betre�  hier een compacte lichtgewicht en uiterst ergonomische stofzuiger, compleet geleverd inclusief toebehoren.  
De P13 D is bovendien met een geluidsproduc� e van amper 73 dB, een zeer geluidsarme stofzuiger. Dit tesamen met een 
zuigkracht die instelbaar is op het toestel zelf, maakt dat de P13 D aanpasbaar is voor elk soort ondergrond. Leent zich uitstekend 
voor gebruik in hotels, zorginstellingen, kinderdagverblijven etc ... 

ROBUUST
stootvast dankzij speciaal 

ontworpen chassiscover

BEWEEGBAAR
Stevige wielbasis met 

rubberen wielen 
waarvan 

2 zwenkwielen

GEBRUIKSVRIENDELIJK
zeer geluidsarm 71 dB

Handige opberging van 
de elektrokabel

4 beves� gingspunten 
voor het opbergen 
van de hulpstukken

ERGONOMISCH  
en lichtgewicht 

(4,8 kg) stofzuiger, 
met hulpstukkken 

gemakkelijk met één 
hand te dragen.

Gepatenteerde REGELFUNCTIE 
voor de zuigkracht 

KRACHTIG
60 l/s en maximale vacuum van 209 mbar
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P13 D

TYPE   

m³/h mbar l W m dB mm kg

3.108.010 P13 D      173 270 13 700 (1x230 V) 10 71 290x400x405 4,8

P13 D

3.8023.106012

3.8023.111202

3.8023.111132

y
z

x

wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Werken zonder fi lterzak is mogelijk dankzij de uitwasbare fi lterkorf ter bescherming
van de vacuümmotor

• Afneembare elektrokabel van 10 m
• Draaibare beves� ging van de zuigslang
• Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar
• Beves� gingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
• Zeer goede stofopname dankzij de 270 mm vloerzuigmond

2,5 m fl exibele 
zuigslang met handvat
code: 3.8023.106025

(per stuk)

1. Vloerzuigmond voor 
droogzuigen

code: 3.8023.106027
2. Kierenzuigmond

code: 3.8023.101023
3. Bekledings- en 
meubelzuigmond 

code: 3.8023.106028

RVS telescopische 
zuigbuis

code: 3.8023.111133

STANDAARD TOEBEHOREN:

UITVOERINGEN:

OPTIONELE TOEBEHOREN:

Afsluitbare microfl eece 
fi lterzak

code: 3.8023.106013
(set 10 stuks)

Microfl eece fi lterkorf 
t.b.v. motor

code: 3.8023.111125

HEPA H12 patroonfi lterTurbo vloerzuigmond Parketborstel

Turbo vloerzuigmond 284 mm

HEPA H12 patroonfi lter

Parketborstel 360 mm


