Afzuigkappen voor slijpen, hakken en boren

Alle steensoorten 125 mm - 230 mm

Boren max 85 mm - max. 175 mm

Hard steen 125 mm

Hakhamers

Werktafel voor tegelzetters

in combinatie met de B8 of B12 voor nog schoner werken.

500 of 900 m³ schone lucht per uur.

stof of geen stof ..

een wereld van verschil !
05-04-2017

Afzuigkappen voor
Haakse slijpers

stof of geen stof ..

een wereld van verschil !
125 mm art.nr. C825125
(incl stofzuigeraansluiting 38 mm -rc.110)

Geschikt voor alle steensoorten
Voor 125 mm en 230 mm haakse slijpers
TNO goed gekeurd
Maximaal 8 uur per werkdag goedgekeurd
Minder opruimwerkzaamheden
Tijdbesparend
Eenvoudige montage
Universele aansluiting
Past op bijna alle professionele slijpers
Geschikt voor alle door TNO geteste stofzuigers
Onderdelen los verkrijgbaar

230 mm art.nr. C825230
(incl stofzuigeraansluiting 38 mm -rc.110)

Kijk op www.equibv.nl op welke haakse slijpers deze afzuigkappen passen.

Afzuigkap "hardsteen" voor
Haakse slijpers

stof of geen stof ..

een wereld van verschil !

125 mm art.nr. C826125
(incl stofzuigeraansluiting 38 mm -rc.110)

Speciaal ontworpen voor hardsteen (bv. graniet)
Voor 125 mm haakse slijpers
TNO goed gekeurd
Maximaal 8 uur per werkdag goedgekeurd
Minder opruimwerkzaamheden
Tijdbesparend
Eenvoudige montage
Universele aansluiting
Past op bijna alle professionele slijpers
Geschikt voor alle door TNO geteste stofzuigers
Onderdelen los verkrijgbaar
Kijk op www.equibv.nl op welke haakse slijpers deze afzuigkappen passen.

STARMIX STOFZUIGER ISP iPULSE ARDL-1435 EWS
IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN DUSTTOOL AFZUIGKAP

Starmix stofzuiger ISP iPulse ARDL-1435 EWS
met 3 meter afzuigslang Ø 50 mm
(of gelijkwaardig)

125 mm haakse slijper met Dusttool afzuigkap

Meer informatie vindt u op www.starmix.nl
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Verantwoord gebruik: 300 meter slijpen per 8 urige werkdag
in kalkzandsteen
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Voor details over de totstandkoming van
dit label en de interpretatie ervan wordt
verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

Verantwoord gebruik: 480 meter slijpen per 8 urige werkdag
in beton of baksteen

88

CONTACT

TNO
Schoemakerstraat 97K
2628 VK Delft
Postbus 49
2600 AA Delft
T 088 866 33 24
F 088 866 30 23
E wegwijzer@tno.nl

beton / baksteen

STARMIX ISP iPULSE ARDL-1635 STOFZUIGER
IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN DUSTTOOL AFZUIGKAP

Starmix ISP iPulse ARDL-1635 stofzuiger
met 3 meter afzuigslang Ø 50 mm

125 mm haakse slijper met
Dusttool afzuigkap

Meer informatie vindt u op www.starmix.nl
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Verantwoord gebruik: 300 meter slijpen per 8 urige werkdag
in kalkzandsteen
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Voor details over de totstandkoming van
dit logo en de interpretatie ervan wordt
verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

Verantwoord gebruik: 480 meter slijpen per 8 urige werkdag
in beton of baksteen

88

CONTACT

TNO
Van Mourik Broekmanweg 6
2628 XE Delft
Postbus 49
2600 AA Delft
T 088 866 33 24
F 088 866 30 23
E wegwijzer@tno.nl

beton / baksteen

STARMIX STOFZUIGER ISP iPULSE ARM-1635
IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN DUSTTOOL AFZUIGKAP

Starmix stofzuiger ISP iPulse ARM-1635
met 3 meter afzuigslang Ø 50 mm
(of gelijkwaardig)

125 mm haakse slijper met Dusttool afzuigkap

Meer informatie vindt u op www.starmix.nl
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Verantwoord gebruik: 300 meter slijpen per 8 urige werkdag
in kalkzandsteen
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Voor details over de totstandkoming van
dit label en de interpretatie ervan wordt
verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

Verantwoord gebruik: 480 meter slijpen per 8 urige werkdag
in beton of baksteen

88

CONTACT

TNO
Schoemakerstraat 97K
2628 VK Delft
Postbus 49
2600 AA Delft
T 088 866 33 24
F 088 866 30 23
E wegwijzer@tno.nl

beton / baksteen

STARMIX STOFZUIGER ISC ARDL-1425 EWS
IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN DUSTTOOL AFZUIGKAP

Starmix stofzuiger ISC ARDL-1425
met 3 meter afzuigslang Ø 50 mm
(of gelijkwaardig)

125 mm haakse slijper met Dusttool afzuigkap

Meer informatie vindt u op www.starmix.nl
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Verantwoord gebruik: 120 meter slijpen per 8 urige werkdag
in kalkzandsteen
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Voor details over de totstandkoming van
dit label en de interpretatie ervan wordt
verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

Verantwoord gebruik: 240 meter slijpen per 8 urige werkdag
in beton of baksteen

48

CONTACT

n

TNO
Van Mourik Broekmanweg 6
2628 XE Delft
Postbus 49
2600 AA Delft
T 088 866 33 24
F 088 866 30 23
E wegwijzer@tno.nl

beton / baksteen

STARMIX ISC ARD-1625 STOFZUIGER
IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN DUSTTOOL AFZUIGKAP

Starmix ISC ARD-1625 stofzuiger met
3 meter afzuigslang Ø 50 mm

125 mm haakse slijper met Dusttool afzuigkap

Meer informatie vindt u op www.starmix.nl
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Verantwoord gebruik: 120 meter slijpen per 8 urige werkdag
in kalkzandsteen
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Voor details over de totstandkoming van
dit label en de interpretatie ervan wordt
verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

Verantwoord gebruik: 240 meter slijpen per 8 urige werkdag
in beton of baksteen

48

CONTACT

n

TNO
Van Mourik Broekmanweg 6
2628 XE Delft
Postbus 49
2600 AA Delft
T 088 866 33 24
F 088 866 30 23
E wegwijzer@tno.nl

beton / baksteen

STARMIX STOFZUIGER ISC ARM-1625 EW
IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN DUSTTOOL AFZUIGKAP

Starmix stofzuiger ISC ARM-1625 EW met
3 meter afzuigslang Ø 50 mm
(of gelijkwaardig)

TNO Referentie haakse slijper 125 mm
(type WE 9-125 Quick) met Dusttool afzuigkap

Meer informatie vindt u op www.starmix.nl
Verantwoord gebruik: 120 meter slijpen per 8 urige werkdag
in kalkzandsteen

CONTACT

Voor details over de totstandkoming van
dit label en de interpretatie ervan wordt
verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL
kalkzandsteen

Verantwoord gebruik: 240 meter slijpen per 8 urige werkdag
in beton of baksteen

TNO
Schoemakerstraat 97K
2628 VK Delft
Postbus 49
2600 AA Delft
T 088 866 30 00
E wegwijzer@tno.nl

beton / baksteen

Afzuigkap voor
Hakhamers

stof of geen stof ..

een wereld van verschil !
Past op de grotere hakhamers
TNO goedgekeurd
Maximaal 8 uur per werkdag goedgekeurd
Minder opruimwerkzaamheden
Tijdbesparend
Eenvoudige montage
Universele aansluiting
Geschikt voor alle door TNO geteste stofzuigers
Onderdelen los verkrijgbaar

art.nr. C830300
Kijk op www.equibv.nl op welke hakhamers slijpers deze afzuigkap past.

Snij- Werktafel voor tegelzetters
Tegels slijpen zonder stof

stof of geen stof ..

een wereld van verschil
Makkelijk mee te nemen
Werkblad 27x39 cm
Grote opbergplaats
Incl. toebehoren
Natuursteen tegels
Keramische tegels

art.nr. C840030

De Dustbox is het nieuwste product op het gebied van stofvrij werken.
Speciaal ontwikkeld voor het door slijpen of bewerken van hardsteen- of keramische tegels, waarbij het
stof van zowel de onderzijde als de bovenzijde wordt afgezogen.

De Dustbox is door TNO getest en goedgekeurd voor 8 uur
werken met keramische- of natuursteen tegels.

Afzuigkappen voor boren
in wanden, plafonds en vloeren

stof of geen stof ..

een wereld van verschil !
BA - 90 Max. boormaat is 85 mm
BA - 180 Max. boormaat is 175 mm
Geen stof tijdens boren
Minder opruimwerkzaamheden
Tijdbesparend
Universele aansluiting
Onderdelen los verkrijgbaar
Horizontaal en verticaal te gebruiken
Werkt op alle 1 of 2 motorige stofzuigers
art.nr. C835180

art.nr. C835090

De BA-180 wordt geleverd inclusief een doorzichtige ring (past op de plaats van de
borstel) voor een max. boormaat van 90 mm met diamantboor voor hardsteen.

stof of geen stof ..

een wereld van verschil !

500 M³ schone lucht per uur

art.nr. C6008130

Optioneel : luchtafvoerslang
Ø 20 cm - lengte 5.00 meter.

Standaard 3 Filters (H13-G4-G3)
Compact
Licht (19 kg.)
Laag geluidsniveau 61 dB(A)
Max. 180 Watt
Max. 1500 m³ (zonder filters)
2 jaar garantie
Aluminium huis
Eenvoudige bediening
Stevige handgreep
Alluminium frame met Dibond beplating
Standaard slang aansluiting
Afmetingen - 58x38x47cm (lxbxh. incl handgreep)

art.nr. C47201801

Denk aan je longen
‘t is eenvoudiger dan je denkt!

stof of geen stof ..

een wereld van verschil !

900 M³ schone lucht per uur

art.nr. C6012140

Standaard 3 Filters (H13-G4-G3)
Compact
Licht (27 kg.)
Laag geluidsniveau 59 dB(A)
Max. 240 Watt
Max. 1900 m³ (zonder filters)
2 jaar garantie
Aluminium huis
Eenvoudige bediening
Stevige handgreep
Alluminium frame met Dibond beplating
4 Zwenkwielen
Afmetingen - 53x48x64cm (lxbxh. incl handgreep)

Denk aan je longen
‘t is eenvoudiger dan je denkt!

ACCESSOIRES EN ONDERDELEN
Universele stofzuiger
aansluiting voor DusTTool
producten, voor montage
direct op de slang of via
stofzuiger mondstuk 38 mm
art.nr. D216190 (Rc. 110)

Aansluitringen voor haakse slijper
125 mm art.nr. C861xxx
230 mm art.nr. C862xxx
zie referentie lijst voor juiste artikel

Universele stofzuiger
aansluiting voor DusTTool
producten, voor montage
direct op de slang 51 mm
art.nr. D216186 (Rc. 120)

Easy bind
Snoerbevestiging aan de slang
Verpakking a 5 stuks
art.nr. C868330 (Rc. 130)

Borstel los voor 125 mm en
230 mm DusTTool afzuigkap
art.nr. C8981125 (Rc. 100)

Afsluitdeksel voor DusTTool kap
125 mm art.nr C8981500
(Rc. 105)

Rubber mondstuk voor
Hakhamerkap
art.nr. C898120 (Rc. 202)

230 mm art.nr C8981505
(Rc. 106)

Filters en Filterboxen
Wegwerp voorfilters
Voorfilter G3 - B8 / B10 (6 stuks per pak)
Voorfilter G3 - B 12
(6 stuks per pak)

art.nr. C44101801
art.nr. C44101805

G4 voorfilter
Voorfilter G4 - B8 / B10
Voorfilter G4 - B 12

per stuk
per stuk

art.nr. C44101801
art.nr. C44101805

H13 Hoofdfilter
Hoofdfilter H13 - B8 / B10 per stuk
Hoofdfilter H13 - B 12
per stuk

art.nr. C43251801
art.nr. C43302501

FILTERBOXEN
voordeliger dan aankoop per stuk
G4 Filterbox G4 - B8/B10
G4 Filterbox G4 - B12
H13 Filterbox B8-B10
H13 Filterbox B12

→ 5 x G4 voorfilter 3-2
→ 5 x G4 voorfilter 4-2
→ 1 x Hepa (3-9) + 5 x G4 (3-2)
→ 1 x Hepa (4-9) + 5 x G4 (4-2)

per doos
per doos
per doos
per doos

art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.

C93251003
C93301003
C93251001
C93301001

Opdracht voor het maken van een
nieuwe ring
1 Keuze

Aansluitring 125 mm a € 17,-- per stuk. ** excl. BTW.
Aansluitring 230 mm a € 19,50 per stuk. ** Excl. BTW.
Naam :
Adres :
Pc-WP :
Land :
Tel.nr :
Cont.pers. :
Levertijd +/- 10 dagen

Datum :

D
B

E

C

F

Motorhuis

G

A

Onderzijde

Maten zo nauwkeurig mogelijk opnemen
A

mm.

Merk

:

B

mm.

Type- model nr.

:

C

mm.

Watt

:

D

mm.

Machine kleur

:

E

mm.

Leeftijd vd machine +/-

:

F

mm.

Totaal aantal ringen

:

G

mm.

Totaal prijs

:

Handtekening voor akkoord van de contact persoon

Lever het formulier in bij uw Dealer

Dustco International bv is niet verantwoordelijk voor een onjuiste maat opgave waardoor ringen niet passen.
Gegevens invullen met een rode of zwarte pen svp.

Maximaal 1 maat invullen - Geen verbeteringen in maten aanbrengen

jaar

Zo eenvoudig is het.

1-1-2016

1 - Demonteer de bestaande kap

3 - Monteer Afzuigkap met 3 schroeven

2 - Monteer de juiste ring ( zie referentielijst)

4 - Klik de afsluitdeksel vast, begin zo

5 - Klaar voor gebruik (na het plaatsen van de gewenste schijf)

Bouwplaats stofvrij
opleveren ?

Huren kan ook.
Machines tot 30.000 m³ per uur.
Informeer naar de mogelijkheden.
www.equibv.nl
Tel. 0344‐61 11 55
info@equibv.nl

Wijzigingen voorbehouden!

