ACCU-ZUIGER

De snoerloze bouwstofzuiger - VOOR MEER DAN 100 MINUTEN WERK!*

BATRIX - de snoerloze stofzuiger met super-power - NOOIT MEER STOPCONTACTEN ZOEKEN!

U heeft belangrijk werk te doen. Er is geen stopcontact, geen stroomaggregaat, geen collega die u
helpen kan. Dat betekent stof eten of gegeten worden. Maar niet voor u! U rijdt uw accu-stofzuiger
naar uw werkplek en u gaat goed beschermd stofvrij aan de slag.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

Volle kracht vooruit

Artikel-Nr.

BATRIX L 36-18V
Nat- /Droogstofzuiger,
Filtratiegraad minstens 99,9 %,stofklasse „L“

BATRIX M 36-18V
Nat- Droogstofzuiger,
Filtratiegraad minstens 99,9 %, stofklasse „M“

100999 (EAN: 4011240100999)

100777 (EAN: 4011240100777)

Slang EL 35-400 (antistatisch), draaibare slangaansluiting,
1 x rvs handgreep, 2 x rvs zuigbuis, 1 x vloerzuigmond
30cm,
1 x Cordless Control (CoCo)

Slang EL 35-400 (antistatisch), draaibare slangaansluiting,
1 x rvs handgreep, 2 x rvs zuigbuis, 1 x vloerzuigmond 30cm,
1 x Cordless Control (CoCo)

Optioneel:
Accu 18V Li-HD 10.0 Ah, art.nr. 457031 - (2 accu’s nodig)
Duo-snellader ASC 145 art.nr. 458991

Optioneel:
Accu 18V Li-HD 10.0 Ah, art.nr. 457031 - (2 accu’s nodig)
Duo-snellader ASC 145 art.nr. 458991

De eerste accu stofzuiger ter wereld
met een zuigkracht van een
gesnoerde 230V stofzuiger.
De 3-traps vermogensregeling (Low Eco - Boost) maakt een langere
looptijd van de accu's mogelijk.

Wereldprimeur draadloze
controle
Met de unieke Cordless Control kan
nu ook de AAN/UIT/AUTO-schakeling
van de accustofzuiger via alle accuen elektrische gereedschappen
worden bediend.

Leveringsomvang
Toebehoren

Filterzak

1 x FBV 25/35
Bestel art.nr. 411231 (verpakking van 5 stuks)

3 x FBPE 25/35
Bestel art.nr. 425764 (verpakking van 5 stuks)

Hoofdfilter

FKP 4300 (Polyester)
Filtratiegraad: 99,9 %
Art.nr. 416069

FKP 4300 (Polyester)
Filtratiegraad: 99,9 %
Art.-Nr. 416069

Impuls-Filterreiniging

ja, in de arbeidspauze

ja, in de arbeidspauze

Opname Starbox (niet bevestigbaar)

ja (opt. met „Unifix“ bevestigbaar, art.nr. 449432)

ja (opt. met „Unifix“ bevestigbaar, art.nr. 449432)

Toerental regeling

ja

ja

Filtercontrolelampje

ja

ja

Handgreep met slangfixering

ja

ja

Draaischakelaar slangdiameter instelling
Slang ø

nee

ja
15, 21, 27, 32, 35

Elektrische volumestroombewaking met optisch + akoestisch signaal
Draaibaar deel voor flexibel gebruik van vliesfilterzak en PE-opvangzak

nee
ja

ja
ja

Afsluitdop ketel

ja

ja

Softstart- en naloop elektronica

ja

ja

Waterniveau detectie (Auto shut-off)

ja

ja

Antistatisch voorbereid

ja

ja

Toebehorendepot

ja

ja

Borstelloze
Motor

Uitvoering

Meer informatie op
www.Starmix.nl

36V (1 x 36V / 2 x 18V)

36V (1 x 36V / 2 x 18V)

Inschakeltijd met 2 x 18V 10.0 Ah (circa)
(Aanbevolen worden 10.0 Ah Accu’s.*
Bij CAS-Accu’s met minder Ah: gereduceerde inschakeltijd!!)

Boost: 21 min
Eco: 34 min
Low: 100 min

Laadtijd Accu’s 18V 10.0 Ah i.c.m. duolader

75 min

Boost: 21 min
Eco: 34 min
Low: 100 min
75 min

67 / 38

67 / 38

240 / 213

240 / 213

25/20/15
Kunststof

25/20/15
Kunststof

69

69

45 × 40 × 57,5 cm

45 × 40 × 57,5 cm

8.600

8.600

12,5

12,5

Luchtstroom (max.) bij de motor /
slanguiteinde gemeten in
Onderdruk (max.) bij de motor /
slanguiteinde gemeten in
Ketelinhoud (Max) Bruto-Stof-Water
Ketel uitvoering
Geluidsniveau
Afmetingen
Filteroppervlak
Gewicht

Volt

l/s
mbar

dB(A)
L×B×H
cm2
kg

Eén accu voor alles: CAS

Een nieuw ontwikkelde koolborstelloze motor en intelligente
motorbesturing zorgen voor
- langere levensduur
- hoger rendement
- meer vermogen per acculading

Compatibel met de toonaangevende
accutechnologie in de industrie - alle
18V of 36V accupacks van het
fabrikant-onafhankelijke CASsysteem kunnen worden gebruikt.

Slimme opslagmogelijkheid
op de stofzuiger voor:

Schone filters

- Accessoires (depot achterzijde)
- Zuigslang (2 haken die aan de
zijkant kunnen worden ingeklapt)

De elektromagnetische
pulsfilterreiniging reinigt de filters
tijdens de werkpauze, zodat de
stofzuiger met een onverminderd
hoge afzuigcapaciteit kan worden
gebruikt.

- Systainer (Niet vergrendelbaar.
Alleen te bevestigen met "Unifix"
art. nr. 449432)

Technische gegevens
Spanning

Uiterst duurzaam

"STERK - FLEXIBEL - DRAADLOOS
BESTEL NU UW BATRIX!“

www.Starmix.nl

Geen stof meer:

Hoge kwaliteit accesoires

De stofzuiger is verkrijgbaar in de
uitvoering voor stof van klasse "L"
en klasse "M".

Met elektrisch geleidende
zuigslang, roestvrijstalen buizen
en handgreep, BG-Bouw-conforme
vloerzuigmond en adapter voor
aansluiting op accu- en elektrisch
gereedschap.

Cordless Control - de slimme partner voor jouw accustofzuiger - GEMAK DIENT DE MENS!

Innovatieve trilling sensor
op de zuigslang, voor het
koppelen van het accu- en
elektrisch gereedschap met
de accustofzuiger

Accucompartiment
voor 2 x 18V of 1 x 36V
Accupack

U heeft uw accu-apparaat in de hand en u voelt de workflow. Maar u heeft geen zin of tijd om van de
ladder af te komen of om van uw werk op te staan om uw stofzuiger aan- of uit te zetten. CoCo doet dat
voor u!

3
2

Cordless Control (CoCo) is de innova�eve zender die op de zuigslang of op�oneel op het elektrisch- of
accugereedschap wordt beves�gd.
CoCo maakt gebruik van een trilling sensor die de bedrijfsstatus van het aangesloten elektrische- en/of
accugereedschap detecteert (AAN/UIT). CoCo schakelt via draadloze connec�e de stofzuiger automa�sch inof uit.
Op�oneel kan middels een powerknop waarmee de CoCo is voorzien de accustofzuiger ook manueel
worden in- en uitgeschakeld. Makkelijker kan niet.

Filterreiniging:
AUTOmatisch

Hoofdschakelaar:
ON met 3-traps
toerental regelaar
AUTO (inschakeling)
- ON/OFF draadloze
bediening
- 3-traps
toerental regelaar
OFF

3

MANueel
OFF (Trilapparaat uit)

5

4

4
2
5

Het systeem kan worden gebruikt met elk snoerloos- EN elektrisch gereedschap op de markt
Lange levensduur van de batterij, tot 10.000 uur te gebruiken met draaiend elektrisch gereedschap
De stofzuiger en de CoCo zijn zeer eenvoudig te koppelen
Handmatige en automatische modus

Batterij-management
met temperatuurcontrole en
oplaadfunctie

1

6

M-Zuiger met
Voorkeuzeschakelaar
Slang Ø
15, 21, 27, 32, 35 mm

1

6

Een accu voor alles
CAS (Cordless Alliance System) is een fabrikant-onafhankelijk batterijsysteem van toonaangevende producenten van
elektrisch gereedschap. Ze verenigen een innovatieve geest, hoge productprestaties en het gemeenschappelijke doel om
professionals onafhankelijk te maken van het stopcontact.

100 % Compatible met meer dan 180 machines in de 18-Volt-Klasse!
Met CAS-batterijen kunnen machines, accupacks en laders van verschillende fabrikanten eenvoudig met elkaar worden
gecombineerd.

100 % Toonaangevende accu-technologie!
CAS staat voor een geavanceerd batterijsysteem waarop u nu kunt vertrouwen voor een breed scala aan standaard en
speciale toepassingen. Door het meervoudig gebruik van bestaande accu's realiseert u een sterke kostenbesparing. CAS
biedt ook de hoogste betrouwbaarheid en hoge investeringszekerheid van een gegarandeerd toekomstbestendig
batterijsysteem.

