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HIGHLIGHTS - iPulse Noviteiten

iPulse – Unieke voordelen – Gepatenteerd systeem

Van professionals voor professionals De iPulse in de praktijk getest door professionals.
Bert B. (timmermann) over de nieuwe iPulse:
„De zuigcapaciteit van de nieuwe iPulse is fantastisch. Beter dan alle
zuigers van andere fabrikanten. Een ander belangrijk argument is dat
we nu al onze gereedschap boxen erop kunnen transporteren. In de
toekomst alleen nog maar starmix!“
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Klaus H. (montagebedrijf) over de nieuwe iPulse:
„Verbazingwekkend wat een sterke zuigkracht deze nieuwe iPulse
heeft. Verder nuttige details maken dagelijks werk gemakkelijker. De
grotere wielen en de rijbeugel vind ik klasse, de zuiger laat zich nu
makkelijk de trap optillen.“

DDM - Die Druckdifferenzmessung

DDM Filtercontrole
> zorgt altijd voor schone filters

•
Intelligent:

Smartfix: Een handmatig, snel- en gemakkelijk bedienbare
4-punts aansluiting voor het bevestigen van Systainers. De 2
relingen vergroten bovendien het bovenoppervlak van de
zuiger dat als legvlak kan dienen. Ook kunnen spanbanden
of klittenbanden gebruikt worden om bijv. een slang te
bevestigen. Zijhandgrepen ondersteunen bij het optillen en
verladen van de zuiger.

de zuigkrachtinstelling voor M-, H- und H-Asbest zuigers
is met 2 standen per slangdiameter geïntegreerd. De
elektronische volumestroombewaking garandeert dat bij te
lage luchtstroom het akoestisch signaal in werking treedt.

P2: onderdruk voor
het filter

300 g

•

Uiterst precies, tijdige filterreiniging bij behoefte
Vermijdt overbelasting van de filters, daardoor wezenlijk
betere filterreinigingsresultaten
Geen onnodige activering van het trilmechanisme

Toerentalregelaar / Voorkeuzeschakelaar:

P1: onderdruk na
het filter

» continue controle
van de actuele filtervervuiling

Het reinigen van de filters geschiedt uiterst nauwkeurig bij
onderschrijding van de optimale luchtstroom en garandeert
zodoende altijd een hoge luchtstroom.

Filterreinigingskracht Luchtstroom
> 300 g - enorm krachtig, perfect schone
filters!

OPEN

CLOSE

van een vlies filterzak. Voor een optimale stofopname zorgt de nieuwe starmix draaischijf voor een gemakkelijke bediening
waarbij de posities “OPEN” en “CLOSE” kan worden ingesteld. Het vulvolume van een vlies filterzak bedraagt 14 liter, afhankelijk
van het soort stof. Bij het gebruik van een gesloten vliesfilterzak wordt de filterreiniging niet geactiveerd. Bij het gebruik van een
PE opvangzak worden de filtercassettes naar behoefte gereinigd, het vulvolume van een PE opvangzak is 25 liter.

ZUIGER +++ PAS OP! FIJNSTOF

Preventie in de bouw is essentieel. Al bij een half uur boren kan 5
kg stof vrijkomen, dat urenlang in de lucht blijft zweven. Ingeademd
fijnstof kan tot in de longblaasjes doordringen en kan voor ernstige
gezondheidsklachten zorgen zoals COPD en silicose wat uiteindelijk
kan leiden tot de dood!

Stofvrij werken i.p.v. bouwstop en geldboete riskeren. In
2001 heeft het Ministerie van SZW respirabel kwartsstof op de
kankerverwekkende stoffenlijst geplaatst en de MAK-waarde verlaagd
naar 0,075mg/m3 in 8 uur. Medewerkers van SZW zien erop toe dat
de wet op stofvrij werken wordt nageleefd. Onze TNO geteste- en

+

THE

ZUIGER +++ PAS OP! FIJNSTOF

goedgekeurde stofzuigers garanderen dat uw aangeschafte Starmix
stofzuiger mag worden gebruikt in de daarvoor geteste combinatie.
De Starmix iPulse is door TNO getest volgens de TNO referentietest
met de 125mm haakse slijper voorzien van TNO afzuigkap en 5 meter
Ø 49mm slang. Bij controle op de bouwplaats hebben controleurs het
recht om het werk stil te leggen en boetes uit te schrijven indien men
geen gebruikt maakt van een goedgekeurde zuiger.

Equi Nederland BV
Postbus 6304
4000 HH TIEL
T: 0344 – 61 11 55
F: 0344 – 61 35 80
E: info@equibv.nl
www.equibv.nl
www.starmix.nl

+

ZUIGER +++
Uw dealer:
Voor nadere
informatie kunt
u de volgende website
raadplegen:
www.starmix.nl!

Starmix “Safe” en “Safe Plus” zuiger: Deze naam alleen zegt
het al. Starmix zuigers met die type aanduiding voldoen in zowel Mals H-stofklassen aan de eisen voor de zgn. BG Bau in Duitsland.

Visit us on Facebook
www.facebook.com/StarmixNL

Wijzigingen voorbehouden 80 2491W

+

Effectief:

Krachtig:

Veilig stof verwijderen: Het gebruik van een PE opvangzak vereist andere luchtcondities in de ketel dan het gebruik

PAS OP! FIJNSTOF

> Constant hoog – nu zelfs 20 % meer!

STAR

VOOR B O U W E N W E R K P L A A T S

Filterniveau – luchtstroom vergelijk met gipsplaat
Starmix
ISP iPulse
ARDL -1435*

Vol.strom
l/min

Filter vrij!
3500g
Filter vol!

Zuiggoed naar

Zuiggoed naar
Concurrent 1
Zuiger A*

Vol.strom
l/min
Zuiggoed naar

Starmix kwaliteit
Made in Germany

„Nu nog betere prestatie en uitrusting! Voor de zwaarste
inzet zonder werkonderbreking.
NEEM NU DE NIEUWSTE iPULSE!“

Filterreiniging tijdens gebruik - bespaart tijd en geld
Geen luchtstroomonderbreking gedurende de filterreiniging, dus er komt geen stof vrij bij het gereedschap
Ook voor vochtige stoffen, water en slib geschikt
Nieuwe motor met 20 % meer vermogen

Filterreiniging in slechts 3,5 seconden per filter
Door krachtinwerking van 300g wordt ook het
hardnekkigste stof verwijderd
Duidelijk gereduceerde geluidshinder

2500g
Filter vol!

Concurrent 2
Zuiger B*

* Standaard filter, gipsplaat, vochtige ruimte

Vol.strom
l/min

500 g

1000 g

2100

2000

500 g

1000 g

2100

2100

500 g

1000 g

2200

2000

1500 g

1900
1500 g
2100
1500 g
1800

2000 g

1800
2000 g
2100
2000 g
1600

2500 g

1700
2500 g
2100
2500 g
1300

3000 g

1800
3000 g
1500

3500 g

1900
3500 g
1100

4000 g

1800

5000 g

1700

6000 g

1600

TESTVOORWAARDEN:
Luuchtdruk: 995 mbar
Temperatuur: 24° C
Relatieve
luchtvochtigheid: 57 %
Zuiggoed: Gipsstof uit vochtige
ruimte, gipsplaat gecoat
Schuurmiddel:
Fein MSf 636-1
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VEILIGHEIDSZUIGERS

Toerentalregelaar /
Voorkeuzeschakelaar
Instellen van de zuigkracht op 2
standen (min/max) bij veiligheidszuigers met keuze voor
slangdiameter instelling op 35,
27 en 21 mm.

Hoofdschakelaar
0 = Uit
IR = Aan / autom. filterreiniging
(alleen bij verzadiging van de
filtercassettes)
AR = Inschakelautomaat met
filterreiniging indien nodig
A = Inschakelautomaat zonder
filterreiniging

Smartfix – de
Systainer bevestiging
4-punts aansluiting voor het
bevestigen van Systainers.
Zonder gereedschap te gebruiken.
Extra bevestigingsmogelijkheden
van bijvoorbeeld een stofzuigerslang middels klittenband.

Rijbeugel FB 35

Speciaal filterconcept

Filterreiniging

Om de stofzuiger makkelijk te
kunnen verplaatsen.
Gepoedercoat: geen statische
oplading.

2 filtercassettes voor extreem hoge stofopname,
beschermd in motorkop geïntegreerd.

Naar gebruik gestuurde, vol
automatische Impuls-Filterreiniging.
Geen verlies van zuigcapaciteit.
Altijd schone filters.

OPTIONELE
TOEBEHOREN:

TECHNISCHE
INFORMATIE:
iPulse L-1635 Basic

iPulse L-1635 EW

018539

019598

Toebehorenset

EHP,

EW,

EWSR

EW,

 EWA

EWA

Filterzak

1 stuk FBV 25-35
Nabestelbaar art. nr. 411231,
per set à 5 stuks

1 stuk FBV 25-35
Nabestelbaar art. nr. 411231,
per set à 5 stuks

1 stuk FBV 25-35
Nabestelbaar art. nr. 411231,
per set à 5 stuks

1 stuk PE opvangzak,
Nabestelbaar art. nr. 425764, per
set à 5 stuks + 1 stuk FBV 25-35,
Nabestelbaar art. nr. 411231
per set à 5 stuks

3 stuks PE opvangzakken
Nabestelbaar art. nr. 425764,
per set à 5 stuks

3 stuks PE opvangzakken
Nabestelbaar art. nr. 425764, per
set à 5 stuks

3 stuks PE opvangzakken
Nabestelbaar art. nr. 425764,
per set à 5 stuks

Hoofdfilter

FKP 4300 (polyester)
filtratiegraad: 99,9 %
art. nr. 416069

FKP 4300 (polyester)
filtratiegraad: 99,9 %
art. nr. 416069

FKP 4300 (polyester)
filtratiegraad: 99,9 %
art. nr. 416069

FKP 4300 (polyester)
filtratiegraad 99,9 %
art. nr. 416069

FKP 4300 (polyester)
filtratiegraad 99,9 %
art. nr. 416069

FKP 4300 (polyester)
filtratiegraad 99,9 %
art. nr. 416069

FKP 4300 HEPA (polyester)
filtratiegraad: 99,995 %
art. nr. 419190

Volautomatische impuls filterreiniging

ja – iPulse

ja – iPulse

ja – iPulse

ja – iPulse

ja – iPulse

ja – iPulse

ja – iPulse

4-punts bevestiging voor Systainers

nee, multifunctioneel element

ja

ja

ja

nee, multifunctioneel element

ja

ja

Multifunctioneel element

ja, 4 ×

nee

nee

nee

ja, 4 ×

nee

nee

Multifunctioneel
element

Toerentalregeling

ja, traploos

ja, traploos

ja, traploos

ja, traploos

ja, 2 standen

ja, 2 standen

ja, 2 standen

Stopcontact

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

4 houders voor het bevestigen
van spangordels voor transport
van gereedschapsboxen op de
zuiger. Alleen voor de L-Basic
en M-Safe zuigers.

Filter controlelampje

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Rijbeugel

nee, optioneel FB35, art.nr. 018973

ja

ja

ja

nee, optioneel FB35, art. nr.
018973

ja

ja

Handgreep met kabelhaak/slangfixering

ja/ja (1 klittenband)

ja/ja (2 klittenbanden)

ja/ja (2 klittenbanden)

ja/ja (2 klittenbanden)

ja/ja (1 klittenband)

ja/ja (2 klittenbanden)

ja/ja (2 klittenbanden)

Keuzeschakelaar volumestroom/
slangdiameter ø

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Elektronische volumestroombewaking
met optisch en akoustisch signaal

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Draaischijf voor gebruik van vliesfilterzakken of PE opvangzakken

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Starmix kwaliteit
Made in Germany

Afsluitdop ketel

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Softstart- naloop elektronica

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Waterniveau detectie

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Antistatisch voorbereid

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Toebehoordepot

nee, optioneel

ja

ja

ja

nee, optioneel

ja

ja

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Artikel-Nr.

iPulse L-1635 Top
018621

iPulse L-1635 Premium

iPulse M-1635 Safe

iPulse M-1635 Safe Plus

iPulse H-1635 Safe Plus

018980

018935

018638

018614

Leveringsomvang
art.nr. 016542

art. nr. 044705

EWS,

art. nr. 072401

art. nr. 044705

Rijbeugel FB 35
art.nr. 445137

Uitrusting

Stopcontact
Met in- en uitschakelautomaat.
De zuiger wordt bij het aan- en
uitzetten van elektrisch
gereedschap automatisch in- en
uitgeschakeld.

High-speed motor
Vermogenssterke highspeed
motor met 15-20 % (!) hogere
luchtstroom en onderdruk dan
de voorgaande motoren.

Vermogen (max.)

Watt

Luchtstroom (max.)
bij motor gemeten

l/s

75

75

75

75

75

75

75

Luchtstroom (max.)
bij slanguiteinde gemeten

l/s

45

45

45

45

45

45

45

Onderdruk (max.)
bij motor gemeten

mbar

280

280

280

280

280

280

280

Onderdruk (max.)
bij slanguiteinde gemeten

mbar

245

245

245

245

245

245

245

35/25/22
kunststof

35/25/22
kunststof

35/25/22
kunststof

35/25/22
kunststof

35/25/22
kunststof

35/25/22
kunststof

35/25/22
kunststof

Geluidsniveau

l

69

69

69

69

69

69

69

Afmetingen L × B × H (*incl. Rijbeugel)

dB(A)

53 × 40 × 56 cm

53 × 40 × 92* cm

53 × 40 × 92* cm

53 × 40 × 56 cm

53 × 40 × 56 cm

53 × 40 × 92* cm

53 × 40 × 92* cm

Gewicht

kg

15,6

16,8

16,8

16,8

15,6

16,8

16,8

Lengte stroomkabel

m

8 (neopreen, H05RR-F), rood

8 (neopreen, H05RR-F), rood

8 (neopreen, H05RR-F), rood

8 (neopreen, H07RN-F), rood

8 (neopreen, H07RN-F), rood

8 (neopreen, H07RN-F), rood

8 (neopreen, H07RN-F), rood

Actieradius

m

11,0 - 12,0

13,0

13,0 - 14,0

13,0 - 14,0

13,0

13,0

13,0

Leveringsomvang:
Draaischijf

Toebehoren fixatie

Nat- en droogzuigen

Elastische TPE, gemakkelijke
handling.
Direct aan zuigopening gemonteerd. Voor stofvrij transport.

Voor flexibel gebruik van vlies
filterzakken of PE-opvangzakken.

Optimaal aan het apparaat aangebracht en vergroot. Met 4 houders voor stabiele fixatie van buizen en toebehoren. Op het bovendeel nog 2 bevestigingsmogelijkheden voor zuigmonden.

Watersensor met elektrotechnische sensoruitschakeling.

Schutzklasse I I
Beschermingsklasse

art.nr. 445113

Reling set t.b.v. Systainer
art.nr. 445106
Links en rechts, met bevestigingsmateriaal
(2 × Klittenband, 4 × Spax schroeven)

Technische gegevens

Ketelinhoud (max.)
bruto-stof-water

Afsluitdop

Toebehoren depot

Safe plus
- Smartfix
- 2 × Klittenband
- Toebehoren set EWA:*

Safe
- 1 × Klittenband
- Toebehoren set EW:*

(alleen los te bestellen)
1 × zuigslang AS Ø 35mm × 5,0 m, art.nr. 426563
1 × gummiverloop, traps art.nr. 425719

1 × zuigslang Ø 35mm x 5,0 m, art.nr. 413235
1 × gummiverloop, traps art.nr. 425719

Meer info op www.starmix.nl

Top
- Smartfix
- 2 × Klittenband
- Toebehoren set EWS:*

Premium
- Smartfix
- 2 × Klittenband
- Toebehoren set EWSR:*

Basic
- 1 × Klittenband
- Toebehoren set EHP:*

1 × zuigslang Ø 35mm × 5,0 m, art.nr. 413235
1 × handgreep, RVS met luchtregelaar, art.nr. 421445
2 × zuigbuis, RVS (à 50cm), art.nr. 424842
1 × voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011
1 × gummi verloop, traps art.nr. 425719
1 × zuigmond 37cm met haarinzet, art.nr. 414706

1 × zuigslang Ø 35mm × 5,0 m, art.nr. 423616
1 × handgreep, RVS met luchtregelaar, art.nr. 421445
2 × zuigbuis, RVS (à 50cm), art.nr. 424842
1 × voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011
1 × gummi verloop, traps art.nr. 425719
1 × zuigmond 37cm met haarinzet, art.nr. 414706
1 × Festool koppeling, art. nr. 425726

1 × zuigslang Ø 35mm x 3,2 m, art.nr. 413228
1 × handgreep, kunststof met luchtregelaar, art.nr. 424804
2 × zuigbuis, kunststof (à 50cm) art.nr. 424859
1 × voegen zuigmond, (22 cm lang) art.nr. 417011
1 × gummi verloop taps (23 cm lang) art.nr. 425696
1 × zuigmond BG Bouw art.nr. 440941

