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2 Wijzigingen voorbehouden

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.
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P13 D
De DiBO P13 D stofzuiger is een compacte lichtgewicht 
stofzuiger die uiterst stil te werk gaat. De stofzuiger heeft 
een stevige wielbasis met rubberen wielen (waarvan 2 
zwenkwielen) en een stootvast kunststof chassis en ketel. 
De Amtek 2-traps snelheidsmotor geeft een enorme 
zuigkracht. De P13 D is geschikt om te werken op iedere 
ondergrond. Dankzij de 10m lange elektrokabel heeft hij 
een ruime actieradius. De beweegbaarheid wordt vergroot 
dankzij de draaibare bevestiging van de zuigslang. De 
stofzuiger is zeer ergonomisch, dankzij geïntegreerde 
opbergplaatsen voor toebehoren, elektrokabel en stekker. 
Hij kan ook makkelijk met 1 hand gedragen worden. 
Bovendien is het mogelijk om te werken zonder fi lterzak, 
dankzij de uitwasbare fi lterkorf ter bescherming van de 
motor. 
Samen met de optionele HEPA H12 fi lter cartridge is deze 
stofzuiger ook geschikt voor allergiegevoelige omgevingen.

PRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARD UITRUSTING

• Een zeer geluidsarme stofzuiger 73 dB(A) met 
gepantenteerde regelfunctie voor de zuigkracht op het 
toestel, bruikbaar op elke ondergrond.

• Zeer krachtig met een maximale vacuum van 270 mbar
• Zuigkracht instelbaar op de stofzuiger
• Een stootvaste kunststof chassiscover met een stevige 

wielbasis en rubberen wielen, waarvan 2 zwenkwielen. 
Speciaal ontworpen zodat de stofzuiger zeer gemakkelijk 
over een verhoog heen kan rijden.

• Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar 
en bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de 
zuigbuis

• Zeer goede stofopame dankzij de 270 mm vloerzuigmond
• Geïntegreerde opbergplaatsen voor de accessoires, 

elektrokabel en stekker zorgen dat de stofzuiger inclusief 
deze toebehoren gemakkelijk in één hand te dragen is. 
De 10m elektrokabel is afneembaar.

• Een uitwasbare filterkorf ter bescherming van de motor, 
hierdoor is het mogelijk te werken zonder filterzak

Code Artikelomschrijving
3.8023.106025 2,5 m fl exibele zuigslang met ergonomisch handvat Ø 32 mm

3.8023.111133 RVS telescopische zuigbuis

3.8023.106027 Vloerzuigmond voor droogzuigen Ø 32 mm (1)

3.8023.101023 Kierenzuigmond Ø 32 mm (2)

3.8023.106028 Bekledings- en meubelzuigmond Ø 32 mm (3)

3.8023.106013 1 afsluitbare micro-fl eece fi lterzak (nabestelling per 10 stuks)

3.8023.111125 Micro-fl eece fi lterkorf t.b.v. motor

3.8023.106025 3.8023.106013 3.8023.1111253.8023.111133

FLOOR CLEANERS - Stofzuigers



5

by

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Draaibare bevestiging van de zuigslang
• Werken zonder filterzak is mogelijk dankzij de uitwasbare 

filterkorf ter bescherming van de vacuümmotor
• Afneembare elektrokabel van 10 m
• Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar 

• Bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de 
zuigbuis

• Zeer goede stofopname dankzij de 270 mm 
vloerzuigmond

UITVOERINGEN

VAC

Code Beschrijving m³/u mbar kW l mm dB mm kg

3.108.010 P13 D 173 270 0,7 (1 x 230V) 13 10 71 290x400x405 4,8

OPTIONELE TOEBEHOREN
Code Artikelomschrijving
3.8023.106012 Turbo vloerzuigmond 284 mm

3.8023.111202 Parketborstel 360 mm

3.8023.111164 HEPA H12 patroonfi lter

3.8023.106012 3.8023.111164 3.8023.111202
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P50 WP
De P50 waterzuiger heeft altijd dorst en is dé professionele 
tool voor bijvoorbeeld het legen van zwembaden en vijvers, 
maar ook een noodzakelijk hulpmiddel bij overstromingen. 

Het chassis en de ketel zijn ijzersterk door stevig stootvast 
kunststof. Een krachtige dompelpomp direct aangesloten 
op de zuiger zorgt voor continue vuilwaterafvoer. 

De ingebouwde gaasfi lterzak die de pomp tegen grof vuil 
beschermt, is gemakkelijk te legen via een rits.

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

• Werkingsprincipe: Water wordt in de container gezogen 
en door de vuilwaterpomp continue afgevoerd

• Opvoerhoogte 9 m
• Vloerzuigmond kan zowel voorwaarts als achterwaarts 

bewegend waterzuigen
• Krachtige vuilwaterpomp kan tot 100 uren droogdraaien
• Kunststof Storzkoppeling

Code Artikelomschrijving
3.8023.102015 Vloerzuigmond voor waterzuigen (360 mm) (1)

3.8023.110052 Zuigmond voor zwembad (4)

3.8023.110048 Gaasfi lerzak

3.8023.110049 7 m fl exibele zuigslang met handvat

3.8023.110053 10 m afvoerslang met Storzkoppeling

3.8023.110047 4-delige drijvende kunststof zuigbuis (4x 0,5 m)

3.8023.102016 Kierenzuigmond voor P50 WP (2)

3.8023.102017 Borstelzuigmond, rond voor P50 WP (3)

FLOOR CLEANERS - Waterzuigers

3.8023.110048 3.8023.110053 3.8023.1100473.8023.110049
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Continue vuilwaterafvoer d.m.v. een in de body 
geïntegreerde vuilwaterpomp met een capaciteit van 
14.000 l/u

• Een ingbouwde gaasfilterzak verzamelt het grofvuil, zoals 
bladeren, houtsplinters en dergelijke om te voorkomen 
dat de pomp vastloopt. De gaasfilterzak is uitgerust met 
een ritssluiting, waardoor hij gemakkelijk geledigd kan 
worden

• Kunststof Storzkoppeling voor zowel zuigslang als 
afvoerslang.

UITVOERINGEN

VAC

Code Beschrijving m³/u mbar kW l mm dB mm kg

3.108.040 P50 WP 252 230 1,3 (1 x 230V) 50 7,5 76 500x440x650 15

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
3.8023.102113 Vloerzuigmondstuk voor waterzuigen (450 mm)

3.8023.102032 15 m fl exibele zuigslang - Ø 38 mm voor P50 WP

3.8023.102113
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P30
De P30 is een uiterst stille en compacte waterstofzuiger. Hij 
heeft vanzelfsprekend twee zuigmonden: een voor water en 
een voor stof. Dit toestel biedt uitmuntende vloerprestaties 
en heeft een stevige wielbasis met rubberen wielen 
(waarvan 2 zwenkwielen) en een stootvast kunststof chassis 
en ketel. Hij is zeer ergonomisch dankzij geïntegreerde 
opbergplaatsen voor toebehoren, elektrokabel en stekker. 

De P30 WDS kan dankzij de ingebouwde blaasfunctie 
bijvoorbeeld werktafels uitblazen of simpelweg drogen. Het 
Cycloon waterscheidingssysteem, waarvoor het patent in 
aanvraag is, is gebaseerd op het principe van een cycloon, 
waarbij water tegen de wand wordt gesproeid door de 
kolkbeweging. Dit WDS-type is bovendien uitgerust met 
een inschakelautomaat en stopcontact. Wanneer het 
aangesloten gereedschap wordt ingeschakeld, schakelt de 
stofzuiger automatisch mee.

PRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARD UITRUSTING

• Zeer geluidsarm 70 dB(A)
• Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar 

en bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de 
zuigbuis

• Stootvast kunststof chassiscover met een stevige 
wielbasis en 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen

• Gepatenteerde regelfunctie voor de zuigkracht op de 
stofzuiger zelf

• Kan gebruikt worden als standaard stofzuiger met een 
filterzak en cartridge filter

• Geïntegreerd opbergsysteem voor de accessoires en 
elektrische kabel

• Cycloon waterscheidingsysteem (zie tekening boven)
• De P30 WDS is uitgerust met stopcontact met 

inschakelautomaat. (zie foto boven)

Code Artikelomschrijving
3.8023.109069 2,5 m fl exibele zuigslang met handvat Ø 38 mm

3.8023.102018 2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - Ø 38 mm voor P30 WD/ P30 WDS

3.8023.101020 1 afsluitbare micro-fl eece fi lterzak (nabestelling per 5 stuks)

3.8023.109058 Cartridge fi lter voor P30 WD/ P30 WDS

3.8023.109057 Cycloonafscheider

3.8023.109071 Vloerzuigmond voor droogzuigen Ø 38 mm (1)

3.8023.102016 Kierenzuigmond voor P30 WD/ P30 WDS (2)

3.8023.102017 Borstelzuigmond, rond voor P30 WD/ P30 WDS (3)

3.8023.109070 Vloerzuigmond voor waterzuigen (360 mm) Ø 38 mm (4)

FLOOR CLEANERS - Waterstofzuigers

3.8023.109069 3.8023.109058 3.8023.1090573.8023.101020
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• 2 zuigmonden van 360mm, namelijk een stof- en een 
waterzuigmond

• Beveiligd met vlotter tegen overloop, zelfs tegen schuim
• Geschikt voor droogzuigen, er kan gewerkt worden met 

filterzak en cartridge filter
• Draaibare bevestiging van de zuigslang
• Aan/uit schakelaar
• Bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de 

zuigbuis

• Zeer goede stofopname dankzij de 360 mm 
vloerzuigmond

• P30 WDS → heeft een Multi-level adapter, voor het 
aansluiten van de elektrische gereedschappen* (code: 
3.8023.101025)

UITVOERINGEN

VAC

Code Beschrijving m³/u mbar kW l mm dB mm kg

3.108.020 P30 WD 252 260 1,3 (1 x 230V) 30 7,5 70 460x380x590 7

3.108.021 P30 WDS 252 260 1,3 (1 x 230V) 30 7,5 70 460x380x590 7

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
3.8023.109084 Combitool P30 WD / P30 WDS

3.8023.109084
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FLOOR CLEANERS - Stofzuigers & waterstofzuigers

P80/2 WD
De P80/2 WD is een professionele stofwaterzuiger met een 
uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding. 

Deze machine is vooral geschikt voor de gebruikelijke natte 
reinigingstoepassingen en grote oppervlakten. Ideaal voor 
schoonmaakbedrijven, conciërgediensten en catering.

De P80/2 WD wordt compleet met accessoires geleverd. 
De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden 
opgeborgen. (zie foto)

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

• Ter bescherming van de motoren is de stofwaterzuiger 
uitgerust met een doekfilter en fijnstof-patroonfilter

• de 360 mm vloerzuigmond zorgt voor een opmerkelijk 
goede stof/wateropname

• Uitgevoerd met een zeer duurzame kunststof container 
en een robuuste chassis

• RVS duwbeugel en handgreep
• 2 grote rubberen vaste wielen en 2 zwenkwielen met 

stevige metalen houders
• Vuilwaterafvoerslang voor het snel en gemakkelijk 

ledigen van de container
• Compleet met accessoires geleverd. De accessoires 

kunnen achteraan de stofzuiger worden opgeborgen
• Cycloonfiltersysteem (patent in aanvraag): geen extra 

filters noodzakelijk

Code Artikelomschrijving
3.8023.102113 45 cm vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen voor P80/2 WD

3.8023.102117 45 cm vloerzuigmond voor droogzuigen voor P80/2 WD

3.8023.102031 Afsluitbare microfl eece fi lterzak voor P80/2 WD (nabestelling 
per 5 stuks)

3.8023.102012 Doekfi lter

3.8023.102023 Filterkorf

3.8023.102011 Cartridge fi lter

3.8023.102013 3 m fl exibel zuigslang met draaibare bevestiging Ø 38 mm

3.8023.104014 Afvoerslang Ø 38 mm

3.8023.102017 Borstelzuigmond, rond voor P80/2 WD

3.8023.102016 Kierenzuigmond voor P80/2 WD

3.8023.102018 2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - Ø 38 mm voor P80/2 WD

3.8023.102026 Stofzuigermotor (2)

3.8023.104014 3.8023.102031 3.8023.1020123.8023.102026
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• 2 RVS zuigbuizen (0.5 m) (3.8023.102018)
• 2 afzonderlijk schakelbare stofzuigmotoren van 1200W elk
• Is uitgerust met een fijnstof-patroonfilter (cartridge) en 

een doekfilter ter bescherming van de motor

• 3m zuigslang met draaibare bevestiging
• Zeer goede stof/wateropname dankzij de 45 cm 

vloerzuigmond

UITVOERINGEN

VAC

Code Beschrijving m³/u mbar kW l m dB mm kg

3.108.030 P80/2 WD 288 200 2,4 (1 x 230V) 80 15 82 640x500x970 27,5

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
3.8023.110049 7 m fl exibele zuigslang - Ø 38 mm voor P80/2 WD

3.8023.104022 Vast vloermondstuk voor P80/2 WD

3.8023.102032 15 m fl exibele zuigslang - Ø 38 mm voor P80/2 WD

3.8023.102051 45 cm aluminium vloerzuigmond voor P80/2 WD

3.8023.102014 36 cm vloerzuigmond droogzuigen voor P80/2 WD

3.8023.102015 36 cm vloerzuigmond natzuigen voor P80/2 WD

3.8023.102116 3 m antistatische zuigslang voor P80/2 WD en P81/2 WD (com-
pleet) voor P80/2 WD

3.8023..104022
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FLOOR CLEANERS - Stofzuigers & waterstofzuigers

P81/2 WD
De P81/2 WD is een professionele stofwaterzuiger 
met een uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding. Deze 
machine is vooral geschikt voor de gebruikelijke natte 
reinigingstoepassingen en grote oppervlakten. 

Ideaal voor schoonmaakbedrijven, conciërgediensten en 
catering.

Dit model is erg geliefd door de nieuwe technologie die 
werd toegepast, zijn enorm prestatievermogen en het grote 
containervolume.

PRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARD UITRUSTING
 • RVS duwbeugel en handgreep
 • Uitgevoerd met een zeer duurzame kunststof container 

en een robuuste chassis
 • 2 grote rubberen vaste wielen en 2 zwenkwielen met 

stevige metalen houders
 • Cycloonfiltersysteem (patent in aanvraag): geen extra 

filters noodzakelijk (zie foto boven)
 • Blaasfunctie (1) en gemakkelijk te verwijderen 

filterpatroon (2). Optioneel vervanbaar door een HEPA-
filter H12.

 • Ter bescherming van de motoren is de stofwaterzuiger 
uitgerust met een doekfilter en fijnstof-patroonfilter

 • Compleet met accessoires geleverd. De accessoires 
kunnen achteraan de stofzuiger worden opgeborgen

 • Afsluitbare kabelhaak (zie foto boven)
 • Instelbare zuigkracht via regelknop
 • Vermogenschakelaar: Economy & Turbo

Code Artikelomschrijving
3.8023.112133 Vuilwaterafvoerslang voor het snel en gemakkelijk ledigen van 

de container
3.8023.109057 Cycloonafscheider

3.8023.109117 45 cm vloerzuigmond voor droogzuigen voor P81/2 WD (1)

3.8023.109113 45 cm vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen voor P81/2 WD (2)

3.8023.102017 Borstelzuigmond, rond voor P81/2 WD (3)

3.8023.102016 Kierenzuigmond voor P81/2 WD (4)

3.8023.102031 Afsluitbare microfleece filterzak voor P81/2 WD

3.8023.109058 Cartridge filter

3.8023.102018 2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - Ø 38 mm voor P81/2 WD

3.8023.102031 1 afsluitbare microfleece filterzak voor P81/2 WD (nabestelling 
per 5 stuks)

3.8023.109057 3.8023.112133 3.8023.102031 3.8023.109058
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• 2 RVS zuigbuizen (0.5 m) (3.8023.102018)
• Is uitgerust met een fijnstof-patroonfilter klasse M 

(cartridge) - code: 3.8023.10958
• Een afsluitbare microfleece filterzak (5 stuks) - code: 

3.8023.102031
• 3m zuigslang (code: 3.8023.102013) met draaibare 

bevestiging - code: 3.8023.102020
• Handgreep - code: 3.8023.102058

• Gebruiskvriendelijk : Compleet met accessoires geleverd. 
De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden 
opgeborgen

UITVOERINGEN

VAC

Code Beschrijving m³/u mbar kW l dB mm kg

3.108.035 P81/2 WD 2 x 252 300 2.4 (1x 230 V) 80 76 620 x 450 x 980 20.6

OPTIONELE UITRUSTING TOEBEHOREN

Code Artikelomschrijving
3.8023.112139 Cartridge fi lter HEPA H12

3.8023.104022 Vast vloermondstuk voor P81/2 WD

3.8023.110049 7 m fl exibele zuigslang - Ø 38 mm voor P81/2 WD

3.8023.102032 15 m fl exibele zuigslang - Ø 38 mm voor P81/2 WD

3.8023.102051 45 cm aluminium vloerzuigmond voor P81/2 WD

3.8023.102014 36 cm vloerzuigmond droogzuigen voor P81/2 WD

3.8023.102015 36 cm vloerzuigmond natzuigen voor P81/2 WD

3.8023.102116 3 m antistatische zuigslang voor P81/2 WD (compleet)

3.8023..1020513.8023..104022
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P7 SE
De P7 SE is een krachtige compacte tapijtreiniger met een 
sproeidruk van 4 bar en een sproeivermogen van 0,6 l/min, 
uitgevoerd met een stootvast kunststof ketel en chassis. 

De vuilwater- en properwatertank kunnen elk afzonderlijk 
verwijderd worden en de tapijtreiniger heeft een 
transparante cover zodat je constant zicht hebt op het 
vloeistofniveau van de tanken. 

De antischuimtank is nog een handig extraatje.

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

• Sproei- en zuigfunctie kunnen afzonderlijk op de hendel 
ingesteld worden

• Transparante top cover voor een continue controle van 
het vloeistofniveau van de tanks

• Vuil- en properwatertank kunnen afzonderlijk worden 
verwijderd 

• Door een hefboomventiel aan het handvat kan het 
sproeien altijd onderbroken worden (zie foto boven)

• Anti-schuimtank: het is mogelijk te werken met een anti-
schuimproduct (zie foto boven)

• Stevige wielbasis met 4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen, 
niet markerende rubberen wielen

• Ergonomische toebehoren

Code Artikelomschrijving
3.8023.107013 2x 0,5m RVS zuigbuizen

3.8023.107012 2,5 m fl exibele zuigslang met ergonomisch handvat en water-
slang

3.8023.107010 Vloerzuigmond (250 mm)

3.8023.107011 Bekledingszuigmond (105 mm)

3.8023.107015 Waterslang (10m)

3.8023.107014 2 bevestigingsclips om de waterslang aan de RVS zuigbuis te 
bevestigen

FLOOR CLEANERS - Tapijtreinigers

3.8023.107010 3.8023.107011 3.8023.107012 3.8023.107014
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Chassis uit stootvast kunststof
• Sproei en zuigfunctie worden op de hendel ingesteld
• Ergonomische transparante zuigmonden, geven u 

continue een goed zicht op het verloop van de reiniging

• De elektrokabel kan op de machine opgeborgen worden
• Sproeivermogen : 0,6 l/min

UITVOERINGEN

VAC VAC

Code Beschrijving bar mbar kW l l m mm kg

3.108.050 P7 SE 4 230 1,1 (1 x 230 V) 6.5 6.5 6 290x400x405 4,8
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370 E
De 370 E is een uiterst handige en heel compacte 
veegmachine, die met accu’s aangedreven wordt. De ideale 
hulp als je snel iets geruis- en snoerloos wil opvegen. Zowel 
binnen als buiten te gebruiken, in bijvoorbeeld de bioscoop, 
restaurants, hotels of gewoon thuis.

PRODUCTSPECIFICATIES STANDAARD UITRUSTING

 • Veegt zonder problemen objecten tot 2 cm diameter en 
24 cm lengte op.

 • Ergonomisch draaibaar handvat met telescopische 
aluminium duwhendel. (zie foto boven)
 • Instelbare werkhoogte 
 • De hendel blijft autonoom staan in parkeerpositie.

 • Plaatsbesparende opbergpositie (zie foto boven)
 • Grote met de voet te bedienen AAN/UIT-knop, laat toe de 

veger aan te zetten zonder voorover te bukken.
 • Grote makkelijk te ledigen vuilcontainer (2 l) (zie foto 

boven)
 • Vervangbare lip onderaan de behuizing voor de efficiënte 

opvang van het vuil

Code Artikelomschrijving
3.8023.204119 Cilindrische hoofdborstel

3.8023.204120 2 naar binnen vegende zijborstels

3.8023.204500 1 lithium-ion batterij met een werktijd van ca 45 min en een 
laadtijd van ca 70 min

3.8023.204100 Batterijlader

FLOOR CLEANERS - Compactvegers

3.8023.107012 3.8023.107014
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Zeer compact en licht, geschikt voor iedereen
• Zeer geruisloos, staat toe te reinigen tijdens de 

kantooruren
• De rubberen wielen laten geen enkel spoor na, zelfs niet 

op gevoelige ondergrond
• Hoofd- en zijborstels zijn gemakkelijk zonder gebruik van 

gereedschap te vervangen
• Grote met de voet te bedienen AAN/UIT knop, laat toe de 

veger aan te zetten zonder voorover te bukken
• Ergonomisch telescopisch handvat voor het instellen van 

de juiste werkhoogte

• Zeer groot vuilreservoir van 2 liter
• Vervangbare lip onderaan de behuizing voor de efficiënte 

opvang van het vuil 
• Veegt zonder problemen objecten tot 2 cm diameter en 

24 cm lengte op

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm V l dB kg

3.108.100 370 E 370 10,8 (1.5 Ah) (1x230 V) 2 63 2,8
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