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2 Wijzigingen voorbehouden

Iconen

Voorwoord
Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines.

• Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO BV op 01/03/2022. (V.01/2022)
• Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
• Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
• Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO BV uitgegeven catalogen.
• Foto’s en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend.
• Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.

Code Productiviteit Lengte voedingskabel

Beschrijving Aandrijving Afmetingen

Werkbreedte borstel Inhoud vuilreservoir Gewicht

Werkbreedte

FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines
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FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines duwmodel

550 M 4
750 M/E 5
464 E 6
512 E 8
712 E 10

FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines zitmodel

512 E Rider 12
1050 E 14
1250 E 16
1280 E/D 18
155 E/D 20
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550 M

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Chassis in volledig gecoat staal

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.120.015 550 M2B 550 550 1600 Manual 25 1250x590x533 8

De sweeper 550 M2B is een compacte veegmachine die 
zich als een vis in het water voelt wanneer hij ingezet wordt 
voor het reinigen van kleine ruimten.

• Compact
• Manueel
• Gemakkelijk manoeuvreerbaar;

De zijborstels vegen effi  ciënt zowel fi jn stof als grof vuil 
op, van bladeren tot plastic fl esjes, met een perfect 
reinigingsresultaat op alle vloersoorten.

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

• Duwhendel is instelbaar op 2 hoogtes → ergonomisch
• Hoofdborstel met instelbare borsteldruk 
• Compacte machine met groot vuilreservoir
• Gepatenteerd vuilverzamelsysteem

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02216 PPL hoofdborstel (550 M)

3.8006.SPPV02217 2 PPL zijborstels voor 550 M

FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines duwmodel

3.8006.SPPV022163.8006.SPPV02217
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750 M/E

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Chassis in volledig gecoat staal

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.120.019 750 M2B 750 750 3000 Manual 50 1030x770x750 16

3.120.020 750 E2B 750 750 3000 12 V - 12 Ah (C5) 50 1030x770x750 16

De sweeper 750 is een walk-behind veegmachine, geknipt 
voor het reinigen van kleine tot middelgrote ruimtes. 
• Compact
• Manueel of elektrisch
• Grote vuilcontainer

Dankzij het functionele en compacte ontwerp is 
deze veegmachine toch voorzien van een grote 
vuilvergaarbak, zelfs grofvuil wordt door deze 
veegmachine grondig opgeveegd en ze laat zich 
makkelijk bewegen in kleine ruimtes. 

Zowel binnen alsook buiten in te zetten, een ideale 
veegmachine voor het schoonmaken van werkplaatsen, 
magazijnen en kleine tot middelgrote parkings. 

Naast de manuele versie ook beschikbaar in een 
elektrische uitvoering.

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

• Duwhendel is instelbaar op 2 hoogtes → ergonomisch
• Compacte machine met groot vuilreservoir
• Hoofdborstel met instelbare borsteldruk
• Gepatenteerd vuilverzamelsysteem

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV08015 PPL hoofdborstel (750 M/E)

3.8006.SPPV08013 PPL linker zijborstel (750 M/E)

3.8006.SPPV08014 PPL rechter zijborstel voor 750 M/E

3.8006.BAAC00172 Batterij 12V-12Ah (C5)

3.8006.BACA00245 Batterijlader (750 M/E)

3.8006.SPPV08015 3.8006.SPPV080143.8006.SPPV08013
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FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines

464 E
De DiBO 464 E straalt in al zijn eenvoud. 

Het is de kleinste gemotoriseerde veegmachine uit ons 
team. Maar dat is precies de maat die je nodig hebt voor 
het reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakten, zowel 
binnen als buiten. 

Deze machine is voorzien van Genius Technology en 
kenmerkt zich vooral door zijn eenvoud in gebruik en 
bediening.

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

 • Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een 
maximale vuilopname

 • Automatisch zelfreinigende stoffilter, waarbij de 
reinigingsfrequentie gekoppeld is aan het ingestelde 
programma.

 • 2 verschillende, door middel van een druktoets instelbare 
reinigingsprogramma’s.

 • Diagnostic display met programma informatie, een 
batterij-indicator en een urenteller.

 • ‘Self leveling’ borstel garandeert een perfecte reiniging, 
zelfs bij onregelmatige oppervlakken

 • Gemakkelijk handmatig te ledigen
 • Vervangen van de hoofdborstel en de stoffilter zonder 

gereedschap
 • Instelbare duwhendel tot halve hoogte. 
 • Gemakkelijk te transporteren en op te bergen dankzij de 

inklapbare duwhendel
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron

Code Artikelomschrijving
3.8006.PMVR01121 Standaard hoofdborstel voor binnen- en buitengebruik 

3.8006.SPPV00303 Standaard zijborstel voor binnen- en buitengebruik

3.8006.FTDP00013 Papier paneelfilter

3.8006.BAAC00019 Batterij 12V-42Ah

3.8006.FTDP000133.8006.PMVR011213.8006.SPPV00303
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Dankzij de verminderde geluidsproductie, de combinatie 
van een hoofdborstel in V-vorm en een krachtige 
zuigmotor kan deze machine perfect ingezet worden 
voor het reinigen van tapijten en vloerbekleding in 
hotels, winkels, tentoonstellingsruimten, kantoren... Deze 
veegmachine wordt geleverd met batterij en ingebouwde 
lader.

• Ingebouwde batterijlader, op 230V/12V-12A waardoor het 
herladen van de batterijen kan gebeuren, overal waar een 
stopcontact beschikbaar is.

• Uitgebreid bedieningspaneel met 2 vooringestelde 
keuzeprogramma’s

• Urenteller en batterij-indicator
• Grote vuilvergaarbak, die gemakkelijk verwijderd kan 

worden om manueel te ledigen
• Groot filteroppervlak (1m²)
• SSC : Soft Surface Cleaning: combineert veegtechnologie 

met tapijtreiniging. 
• Chassis in volledig gecoat staal

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.120.040 464 E 625 460 2000 12 V - 31 Ah(C5) battery 35 1033x615x994 38

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01230 Harde cilindrische PPL hoofdborstel

3.8006.PMVR02228 Zachte cilindrische PPL hoofdborstel

3.8006.PTDP00228 Polyester paneelfi lter

3.8006.PMVR01121
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FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines

512 E
Het maakt de DiBO 512 E niet uit op welk podium hij moet 
optreden, of dat nu vloertegels, asfalt of beton is. Hij 
presteert overal. 

Deze robuuste veegmachine is ontworpen voor 
professioneel gebruik. Hij is compact en werkt daarom snel 
en effi  ciënt. Kleine en middelgrote oppervlakten gaat hij zo 
eff ectief te lijf. 
De machine heeft elektrische aandrijving (model E) en 
de oppervlaktedruk van de hoofdborstel is gemakkelijk 
instelbaar met LED-indicatie. Daardoor is hygiëne en hoge 
reinigingskwaliteit gegarandeerd. 

Het model E wordt geleverd exclusief batterij (1x12V). 

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

• Compacte machine met groot vuilreservoir
• Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een 

maximale vuilopname
• Hoofdborstel met instelbare borsteldruk 
• Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron
• Manuele filtershaker die rechtstreeks vanaf de 

besturderspositie kan geactiveerd worden
• Gemakkelijk handmatig te ledigen
• Grote productiviteit
• Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
• Groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
• Geluidsdempend ontwerp
• Batterijspanningsindicatie en ingebouwde batterijlader
• Eenvoudig te vervangen stoffilter zonder gereedschap
• Robuust chassis in gelakt staal met stootbumper ter 

bescherming bij reinigen nabij muren
• Spatwaterdichte en tegen vocht beschermde 

bedieningstoetsen
• Flap-hefsysteem i.v.m. vuil van grotere afmetingen (bvb. 

prop papier)

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV76057 Medium zijborstel voor binnen- en buitengebruik voor 512 E

3.8006.FTDP85298 Papier paneelfi lter voor 512 E

3.8006.SPPV76060 Cilindrische hoofdborstel medium voor binnen- en buitengebruik 
(2 stuks)

3.8006.FTDP852983.8006.SPPV760603.8006.SPPV76057
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Ingebouwde batterijlader, op 230V/12V-12A waardoor het 
herladen van de batterijen kan gebeuren, overal waar een 
stopcontact beschikbaar is.

• Uitgebreid bedieningspaneel met 2 vooringestelde 
keuzeprogramma’s

• Chassis in volledig gecoat staal
• Uitgerust met een parkeerrem
• Standaard borstels in polypropyleen
• Cartidge filter

• Aandrijving d.m.v. een riem op de achterkant
• Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve 

beschermingssystemen.
• Filteroppervlakte: 2,2 m²

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.122.010 512 E 700 500 2450 12 V - 95 Ah(C5) 50 1225x753x903 78

OPTIONELE TOEBEHORENOPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01274 Zachte cilindrische hoofdborstel met natuurlijke borstelharen (2 

stuks)
3.8006.SPPV76061 Met staalgemengde hoofdborstel voor zware vervuiling voor 512 

E (2 stuks)
3.8006.SPPV76056 Met staalgemengde zijborstel voor zware vervuiling voor 512 E

3.8006.FTDP87188 Cartridge fi lter in uitwasbaar polyester voor 512 E

3.217.005 Batterij 12V - 95Ah (5h) (1x voor 512 E)

3.8006.SPPV00051 Harde cilindrische hoofdborstel voor binnen- en buitengebruik 
(2 stuks)

Code Artikelomschrijving
Elektrische fi ltershaker

Urenteller

SSC : Soft Surface Cleaning - Kit voor tapijtreiniging - uitgevoerd 
met niet markerende rubberen wielen en een extra pre-fi lter voor 
de fi jnste stofdeeltjes

3.8006.SPPV000513.8006.FTDP871883.217.005
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FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines

712 E
De DiBO veegmachine 712 E is ontworpen voor 
professioneel gebruik. Deze veegzuigmachine is geschikt 
voor een snelle en eff ectieve reiniging van kleine en 
middelgrote oppervlakten. 

Het toestel heeft een elektrische aandrijving (model E) en 
wordt geleverd exclusief batterij (2x12V). 

De oppervlaktedruk van de hoofdborstel is gemakkelijk 
instelbaar met LED indicatie. Hierdoor garandeert deze 
veger een hoge hygiëne en reinigingskwaliteit.

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

• Compacte machine met groot vuilreservoir
• Gemakkelijk handmatig te ledigen
• Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een 

maximale vuilopname
• Instelbare oppervlaktedruk van de hoofdborstel met 

LED-indicatie
• Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron
• Grote productiviteit
• Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
• Groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
• Display met urenteller
• Batterijspanningsindicatie en ingebouwde batterijlader
• Eenvoudig te vervangen stoffilter zonder gereedschap
• Robuust chassis in gelakt staal met stootbumper ter 

bescherming bij reinigen nabij muren
• Geluidsdempend ontwerp
• Spatwaterdichte en tegen vocht beschermde 

bedieningstoetsen
• Flap-hefsysteem i.v.m. vuil van grotere afmetingen 

(bvb. prop papier)
• Manuele filtershaker die rechtstreeks vanaf de 

besturderspositie kan geactiveerd worden

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV76062 Medium hoofdborstel voor binnen- en buitengebruik voor 712 E

3.8006.FTDP85299 Papier paneelfi lter voor 712 E

3.8006.SPPV76057 Medium zijborstel voor binnen- en buitengebruik voor 712 E

3.8006.FTDP852993.8006.SPPV760623.8006.SPPV76057
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Ingebouwde batterijlader, op 230V/12V-12A waardoor het 
herladen van de batterijen kan gebeuren, overal waar een 
stopcontact beschikbaar is.

• Uitgebreid bedieningspaneel met 2 vooringestelde 
keuzeprogramma’s

• Groot filteroppervlak (3 m²)
• Chassis in volledig gecoat staal
• Uitgerust met een parkeerrem
• Standaard borstels in polypropyleen

• Cartidge filter
• Aandrijving d.m.v. een riem op de achterkant
• Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve 

beschermingssystemen.

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.122.030 712 E 900 700 3150 24 V (4x6V) - 105Ah(C5) battery 65 1125x934x903 93

OPTIONELE TOEBEHORENOPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00050 Harde hoofdborstel voor buitengebruik voor 712 E (2 stuks)

3.8006.SPPV76063 Met staalgemengde hoofdborstel voor zware vervuiling voor 712 
E (2 stuks)

3.8006.FTDP87187 Cartridge fi lter in uitwasbaar polyester voor 712 E

3.217.005 Batterij 12V - 95Ah (5h) (2x voor 712 E)

3.8006.SPPV76056 Met staalgemengde zijborstel voor zware vervuiling voor 712 E

3.8006.SPPV01274 Zachte cilindrische hoofdborstel met natuurlijke borstelharen 
voor 712 E (2 stuks)

Code Artikelomschrijving
Elektrische fi ltershaker

Urenteller

SSC : Soft Surface Cleaning - Kit voor tapijtreiniging - uitgevoerd 
met niet markerende rubberen wielen en een extra pre-fi lter voor 
de fi jnste stofdeeltjes

3.8006.SPPV000503.8006.FTDP871873.217.005
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512 E Rider
De DiBO zitveegmachine 512 E Rider is ontworpen voor 
professioneel gebruik. 

Deze compacte veegmachine is daarom uitermate geschikt 
voor een snelle en effectieve reiniging van kleine en 
middelgrote oppervlakten. 

Het toestel heeft een elektrische aandrijving (model E) en 
wordt geleverd exclusief batterij (1x12V). 

De oppervlaktedruk van de hoofdborstel is gemakkelijk 
instelbaar met LED indicatie. Hierdoor garandeert deze 
veger een hoge hygiëne en reinigingskwaliteit op tal van 
oppervlakten, van vloertegels over asfalt tot beton.

PRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARD UITRUSTING

 • Compacte machine met groot vuilreservoir
 • Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een 

maximale vuilopname
 • Hoofdborstel met instelbare borsteldruk 
 • Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron
 • Elektrische filtershaker die rechtstreeks vanaf de 

besturderspositie kan geactiveerd worden
 • Gemakkelijk handmatig te ledigen
 • Grote productiviteit
 • Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
 • Groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
 • Geluidsdempend ontwerp
 • Batterijspanningsindicatie en ingebouwde batterijlader
 • Eenvoudig te vervangen stoffilter zonder gereedschap
 • Robuust chassis in gelakt staal met stootbumper ter 

bescherming bij reinigen nabij muren
 • Spatwaterdichte en tegen vocht beschermde 

bedieningstoetsen
 • Flap-hefsysteem i.v.m. vuil van grotere afmetingen (bvb. 

prop papier)
 • Urenteller

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV76057 Medium zijborstel voor binnen- en buitengebruik voor 512 E Rider

3.8006.FTDP85298 Papier paneelfilter voor 512 E Rider

3.8006.SPPV76060 Cilindrische hoofdborstel medium voor binnen- en buitengebruik 
voor 512 E Rider (2 stuks)

FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines zitmodel

3.8006.FTDP852983.8006.SPPV760603.8006.SPPV76057
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Chassis in volledig gecoat staal
• Uitgerust met een parkeerrem
• Standaard borstels in polypropyleen
• Cartidge filter
• Aandrijving d.m.v. een riem op de achterkant

• Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve 
beschermingssystemen.

• Filteroppervlakte: 2,2 m²

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.122.020 512 E Rider 700 500 3500 24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5) battery 50 1180x753x1182 123

OPTIONELE TOEBEHORENOPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00051 Harde cilindrische hoofdborstel voor binnen- en buitengebruik 

voor 512 E Rider (2 stuks)
3.217.005 Batterij 12V - 95Ah (5h) (1x voor 512 E Rider)

3.8006.SPPV76061 Met staalgemengde hoofdborstel voor zware vervuiling voor 512 
E Rider (2 stuks)

3.8006.SPPV76056 Met staalgemengde zijborstel voor zware vervuiling voor 512 E 
Rider

3.8006.FTDP87188 Cartridge fi lter in uitwasbaar polyester voor 512 E Rider

3.8006.SPPV01274 Zachte cilindrische hoofdborstel met natuurlijke borstelharen 
voor 512 E Rider (2 stuks)

Code Artikelomschrijving
SSC : Soft Surface Cleaning - Kit voor tapijtreiniging - uitgevoerd 
met niet markerende rubberen wielen en een extra pre-fi lter voor 
de fi jnste stofdeeltjes

3.8006.SPPV000513.8006.FTDP871883.217.005
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FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines

1050 E
De veegmachine 1050 E is een praktische gemotoriseerde 
zitveegmachine, ontworpen voor professioneel gebruik. 

Door het innovatieve design is deze machine compact en 
dus ook zeer wendbaar. 

Verder beschikt de 1050 over een gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel met keuzeknoppen voor 3 verschillende 
reinigingsprogramma’s. Hierdoor is deze veegmachine 
heel geschikt voor een snelle en eff ectieve reiniging van 
middelgrote oppervlakten. 

Het model 1050 E 2B wordt geleverd exclusief batterijen 
(4x6V) en batterijlader.

PRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARD UITRUSTING

• Elektronisch self-levellingsysteem zorgt voor een 
constante borsteldruk op het vloeroppervlak

• Groot vuilreservoir met rotatie-technologie. 
Gemakkelijk te verwijderen om te ledigen.

• Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een 
maximale vuilopname

• 2 zjborstels met instelbare draaisnelheid
• 3 onafhankelijke voorgeprogrammeerde 

reinigingsprogramma’s kunnen ingesteld worden in 
functie van de toepassing.

• Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron. 
Filtershaker die automatisch ingesteld kan worden en 
geprogrammeerd via het elektronische display

• Bedieningspaneel: Gebruiksvriendelijk dankzij een 
intuïtieve bediening

• Is extra beschermd en waterdicht, heeft een urenteller en 
een diagnostic display voor de machine

• Batterijspanningsindicatie en ingebouwde batterijlader
• Eenvoudig te vervangen stoffilter zonder gereedschap
• Robuust chassis in gelakt staal met stootbumper ter 

bescherming bij reinigen nabij muren
• Flap-hefsysteem i.v.m. vuil van grotere afmetingen 

(bvb. prop papier)
• Automatisch zelfreinigende stof- filter met groot 

oppervlak (4 m²)
• Filtershaker kan automatisch ingesteld worden. 

De intervallen kunnen via het elektronische display 
geprogrammeerd worden.

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00056 "Medium" hoofdborstel(s) voor binnen- en buitengebruik

3.8006.SPPV75790 2 "medium" zijborstel voor binnen- en buitengebruik (2 stuks)

3.8006.FTDP00010 Papier paneelfi lter

3.8006.SPPV75790 3.8006.SPPV00056 3.8006.FTDP00010
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Groot filteroppervlak (4 m²)
• Chassis in volledig gecoat staal
• Standaard borstels in polypropyleen
• Cartidge filter
• Elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% 

klimmen

• Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve 
beschermingssystemen.

• Autostop: Automatisch stoppen en heropstarten van de 
machinefuncties d.m.v. het voetpedaal

• Filteroppervlakte: 4 m²

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.122.100 1050 E 2B 1050 650 6300 24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5) battery 70 1400 x 816 x 1142 173

OPTIONELE TOEBEHORENOPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00063 Natuurlijke hoofdborstel

3.8006.SPPV00064 "Met staalgemengede" hoofdborstel voor zware vervuiling

3.8006.SPPV75794 ”Met staalgemengde” zijborstel voor zware vervuiling (2 stuks)

3.8006.FTDP00015 Polyester paneelfi lter

3.217.007 Batterij tractie 6V - 195Ah (5h) (4 stuks)

3.217.008 Batterijlader 24V - 20 A (nat)

Code Artikelomschrijving
SSC : Soft Surface Cleaning - Kit voor tapijtreiniging - uitgevoerd 
met niet markerende rubberen wielen en een extra pre-fi lter voor 
de fi jnste stofdeeltjes

3.8006.SPPV00063 3.8006.FTDP00015
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FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines

1250 E
De 1250 E is uitgerust met de meest recente technologie 
en beschikt over een gemakkelijk manueel te ledigen groot 
vuilreservoir met rotatietechnologie. 

Het filtersysteem dat gebruik maakt van een cartridge 
papierfilter verzekert een optimaal resultaat op gebied van 
microfiltering (tot 3 micron) en is daarmee de concurrentie 
ver voor. 

De 1250 E2B wordt aangedreven door 4x6V batterijen

Nota: standaard geleverd exclusief batterijen en 
batterijlader

PRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARD UITRUSTING

 • Hoofdborstel van deze veegmachine heeft een speciale 
v-vorm → voor een maximale vuilopname

 • Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron
 • Gemakkelijk handmatig te ledigen. Groot vuilreservoir 

met rotatie-technologie. Gemakkelijk te verwijderen om 
te ledigen

 • Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil 
→ eenvoudig te bedienen vanaf de positie van de 
bestuurder

 • Deze veegmachine heeft een intuïtief bedieningspaneel 
→ de bediening spreekt voor zichzelf

 • Beschermd en waterdicht bedieningspaneel, met groot 
meertalige display met urenteller. "E"-uitvoering met 
filtershaker menu en geprogrammeerd servicemenu.

 • De 1250 E 2B is uitgerust met een AUTO stop- functie 
→ de machine functies stoppen en starten opnieuw op 
middels loslaten en indrukken van het voetpedaal.

 • Afvalcontainer met demonteerbare onderdelen
 • Vervangen van de hoofdborstels en filter kan bij dit 

model veegmachine zonder gebruik van gereedschap.
 • Filtershaker voor het automatisch reinigen van de 

stoffilter kan automatisch ingesteld worden. Bij de accu-
uitvoering (1250 E 2B) kunnen de intervallen via het 
elektronische display geprogrameerd worden.

 • Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de 
veegmachine en haar onderdelen, dankzij een eenvoudig 
te kantelen beschermkap.

 • Er is gebruik gemaakt van kwalitatieve motoren, welke 
uitgerust zijn met preventieve beschermingssystemen.

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00018 Medium PPL zijborstel voor 1250 E 2B en D 2B (2 stuks)

3.8006.SPPV75791 Medium PPL hoofdborstel voor 1250 E 2B en D 2B

3.8006.FTDP76067 Papier paneelfilter voor 1250 E 2B en D 2B

3.8006.SPPV00018 3.8006.SPPV75791 3.8006.FTDP76067



17

byby

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Chassis in volledig gecoat staal
• Standaard borstels in polypropyleen
• Cartidge filter
• Elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% 

klimmen (B-model)
• Hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% 

klimmen (D-model)

• Autostop: Automatisch stoppen en heropstarten van de 
machinefuncties d.m.v. het voetpedaal

• Filteroppervlakte: 4 m²

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.122.125 1250 E 2B 1200 700 7800 24 V (4x6 V) - 250 Ah (C5) Battery 85 1615 x 905 x 1210 244

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV75792 Zachte PPL hoofdborstel voor 1250 E 2B en D 2B

3.8006.SPPV75793 "Met staalgemengede" hoofdborstel voor zware vervuiling (1250 
E 2B en D 2B)

3.8006.SPPV00019 ”Met staalgemengde” zijborstel voor zware vervuiling (1250 E 2B 
en D 2B) (2 stuks)

3.8006.FTDP76070 Polyester paneelfi lter voor 1250 E 2B en D 2B

3.217.007 Batterij tractie 6V - 195Ah (5h) (4 stuks)

3.217.008 Batterijlader 24V - 20 A (nat)

3.8006.SPPV00013 Met staal gemengde PPL - medium - hoofdborstel voor 1250 E 2B 
en D 2B

3.8006.FTDP00214 Geplooide polyester doekfi lter voor 1250 E 2B en D 2B

3.8006.SPPV00013 3.8006.FTDP00214
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FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines

1280 E/D
De 1280 E/D is een moderne, krachtige veegmachine, 
aangedreven door 4x6V batterijen of een 4,6 PK 
dieselmotor (type 1280 E 2D). Hij is uitgerust met de meest 
recente technologie en beschikt over een groot hydraulisch 
vuilreservoir. Een inhoud van 105 liter en dumpinghoogte 
van 1420 mm zorgen dat deze machine klaar is voor 
professionele reinigingsklussen. 

Het fi ltersysteem met cartridge en uitwasbare polyesterfi lter 
verzekert optimale microfi ltering (tot 3 micron).

Nota: standaard geleverd exclusief batterijen en 
batterijlader

PRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARD UITRUSTING

• Hoofdborstel van deze veegmachine heeft een speciale 
v-vorm → voor een maximale vuilopname

• Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil 
→ eenvoudig te bedienen vanaf de positie van de 
bestuurder

• Het SLS-systeem zorgt voor een constante bosteldruk op 
het vloeroppervlak →zelfs geschikt voor het vegen van 
oneffen vloeren.

• Grote vuilreservoir (105 l) met lift voor het leegstorten tot 
een hoogte van 1420 mm.

• Aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen
• Deze veegmachine heeft een intuïtief bedieningspaneel 

→ de bediening spreekt voor zichzelf
• Beschermd en waterdicht bedieningspaneel, met groot 

meertalige display met urenteller. "E"-uitvoering met 
filtershaker menu en geprogrammeerd servicemenu.

• De 1280 E 2B is uitgerust met een AUTO stop- functie 
→ de machine functies stoppen en starten opnieuw op 
middels loslaten en indrukken van het voetpedaal.

• Vervangen van de hoofdborstels en filter kan bij dit 
model veegmachine zonder gebruik van gereedschap.

• Polyesterfilter met een lange levensduur.
• Filtershaker kan automatisch ingesteld worden. Bij de 

accu-uitvoering (1280 E2B) kunnen de intervallen via het 
elektronische display geprogrammeerd worden.

• Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de 
veegmachine en haar onderdelen, dankzij een eenvoudig 
te kantelen beschermkap.

• Er is gebruik gemaakt van kwalitatieve motoren, welke 
uitgerust zijn met preventieve beschermingssystemen.

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV75791 Medium PPL hoofdborstel voor 1280 E 2B en D 2B

3.8006.SPPV00018 Medium PPL zijborstel voor 1280 E 2B en D 2B

3.8006.FTDP76067 Papier paneelfi lter voor 1280 E 2B en D 2B

3.8006.SPPV00018 3.8006.SPPV75791 3.8006.FTDP76067
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Chassis in volledig gecoat staal
• Standaard borstels in polypropyleen
• Elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% 

klimmen (B-model)
• Hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% 

klimmen (D-model)

• Autostop: Automatisch stoppen en heropstarten van de 
machinefuncties d.m.v. het voetpedaal

• Filteroppervlakte: 4 m²

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.122.128 1280 E 2B 1200 700 7800 24 V (4x6V) - 250 Ah (C5) Battery 105 1615 x 905 x 1210 244

3.122.129 1280 D 2B 1200 700 7800 4.6 PK Diesel motor 105 1615 x 905 x 1210 318

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
3.8006.FTDP76070 Papier paneelfi lter voor 1280 E 2B en D 2B

3.8006.SPPV00019 ”Met staalgemengde” zijborstel voor zware vervuiling (1280 E 2B 
en D 2B) (2 stuks)

3.8006.SPPV75793 "Met staalgemengede" hoofdborstel voor zware vervuiling (1280 
E 2B en D 2B)

3.8006.FTDP00214 Geplooide polyester doekfi lter voor 1280 E 2B en D 2B

3.217.007 Batterij tractie 6V - 195Ah (5h) (4 stuks)

3.217.008 Batterijlader 24V - 20A (nat)

3.8006.SPPV75792 Zachte PPL hoofdborstel voor 1280 E 2B en D 2B

3.8006.SPPV00013 Met staalgemengde PPL - medium - hoofdborstel voor 1280 E 2B 
en D 2B

3.8006.SPPV75792 3.8006.FTDP00214
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FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines

155 E/D
De 155 E/D is een industriële veegmachine ontworpen om 
stof drastisch te bestrijden. Deze volledig hydraulische ride 
on veegzuigmachine is je ideale partner voor het reinigen 
van middelgrote oppervlakten zoals parkeerterreinen, 
magazijnen en openbare ruimtes. 
• Vanwege de gegarandeerde productiviteit tot maximaal 

10080 m²/u.
• Dankzij de centrale borstel en het frontlaadsysteem van 

de container om het vuil en zelfs grof vuil gemakkelijk 
te verwijderen.

• Doordat de veegmachine beschikt over een 
groot hydraulisch vuilreservoir (200 l) met een 
dumpinghoogte van 1325 mm.

• Alle bedieningselementen zijn goed bereikbaar en 
gemakkelijk in gebruik

Dit ride-on-model veegmachine is beschikbaar in een 
batterij- of dieselversie, wat het mogelijk maakt de 
machine, afhankelijk van het gekozen model, zowel 
binnen als buiten in te zetten voor zeer veelzijdige 
reinigingstaken.

Nota: standaard geleverd exclusief batterijen en 
batterijladerPRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARD UITRUSTING

• Hoofdborstel met special “V”-vorm, voor een maximale 
vuilopname. Samen met het speciaal flaphefsysteem voor 
de opname van grofvuil is bij elke toepassing een grote 
productiviteit gegarandeerd.

• Voorlader-systeem → De korte afstand tussen borstel 
en hopper garandeert een grote verzameling grof vuil 
en fijne stofdeeltjes. De rotatiesnelheid van de borstel 
van deze frontladermachines is lager in vergelijking met 
machines voor het laden aan de achterkant. Deze rotatie 
bij lage snelheid zorgt voor een betere verzameling van 
het vuil.

• Aandrijving van borstels en tractie middels gesloten 
hydraulisch circuit

• Het filtersysteem is ontworpen om volledige 
stofbeheersing te bieden in elke toepassing dankzij 
een doekfilter uitgerust met speciale panelen en een 
krachtige zuigventilator.De filtershaker levert een 
grondige dagelijkse reiniging van de filter mede door 
alle panelen goed strak gespannen te houden tijdens het 
reinigingsproces. In vergelijking met andere systemen 
garandeert het dit filtersysteem voor een lange tijd een 
uitstekend prestatievermogen.

• Een veegmachine met overzichtelijk bedieningspaneel
• Vervangen van de borstels kan zonder gebruik van 

gereedschappen
• Groot vuilreservoir met lift aan de voorzijde van de 

veegmachine voor het leegstorten tot een hoogte van 
1325 mm.

• Zijborstel met instelbare draaisnelheid

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02407 PPL hoofdborstel 155 E

3.8006.SPPV02429 PPL hoofdborstel 155 D

3.8006.SPPV02412 PPL zijborstel 155 E

3.8006.SPPV02434 PPL zijborstel 155 D

3.8006.SPPV024073.8006.SPPV02412
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Chassis in volledig gecoat staal
• Speciale beschermingsfilters op de verbrandingsmotor 

garanderen een maximale betrouwbaarheid en een lange 
levensduur

• Aandrijving voor de verschillende modellen:
• Accu: 36 V systeem
• Dieselmotor: Lombardini 10,5 Kw → Watergekoelde 

motoren maken het mogelijk om langdurig te werken 
ook bij hogere temperaturen.

• Tractie
• Hydraulische aandrijvingscircuit, ontworpen om de 

beste bescherming te bieden tegen stof. 
• Tractieaandrijving via het achterwiel, garandeert een 

goede beweegbaarheid in alle situaties. Alsook een 
goed veegresultaat op alle ondergronden.

• Klimmen : tot maximum 12% (155 E) en tot maximum 14% 
(155 D)

• Filtersysteem
• Standaard plooifilter met filtershaker: filter uit polyester 

voor veeleisende toepassingen 
• Krachtige zuigventilator aangedreven door het 

hydraulisch systeem

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l mm kg

3.122.155 155 E 1140 750 10080 36 V 220 1990x1230x1380 506

3.122.156 155 D 1140 750 10080 10.5 kW - Diesel 220 1990x1230x1380 622

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
3.217.132 Batterijtrog

3.217.133 Batterijlader
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DiBO BV
Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België BV
KMO-park ‘Kapelleveld‘
Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV
Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH
Bochumer Straße 15
57234 Wilnsdorf
T. +49 (0)2739 479935-0
vertrieb@dibo.com 


