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Neem voor meer informatie contact op met uw dealer:

Copyright 2019, Dehaco B.V.  

Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten.  

Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van de producten kunnen in de realiteit afwijken  

van de gedrukte kleuren. 
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Dehaco Numatic HZC390S asbeststofzuiger

VEILIGHEID VERZEKERD
De HZ-serie is ontwikkeld om ingezet te worden voor gevaarlijke stoffen (stoffen met H-klasse). Alle 
modellen hebben een filter efficiency van 99,997% en zijn getest en goedgekeurd volgens de IEC 
60335-2-69 normering. Het HEPA 13 filter is gemonteerd in een kunststof module die afzonderlijk is 
los te koppelen van de machine. In de ketel is een los primair filter aanwezig voor de eerste filtering. 
Dit zorgt voor een langere levensduur van het HEPA-filter. De HZ-serie is uitsluitend verkrijgbaar bij 
gecertificeerde asbestspecialisten.

Stevig materiaal

Volledig metalen kop

Eenvoudig transport

De grijpstang zorgt ervoor dat  
de stofzuiger eenvoudig 
te verplaatsen is.

Gebouwd voor de vakman
Ontworpen, ontwikkeld en gebouwd voor de vakman. 
De HZC390S biedt een veilige en gemakkelijke oplossing 
voor diegenen die frequent met gevaarlijke stoffen en 
materialen moeten werken.

Krachtig & efficiënt
Bewezen krachtige, professionele en efficiënte 
resultaten van de duurzame 1000W motor.

Compleet & Eenvoudig in gebruik
Het filter zit veilig weggewerkt in een afgesloten 
cartridge en kan eenvoudig worden vervangen. De 
perfecte stofzuiger voor gevaarlijke stoffen wanneer u 
de stofzuigerzak niet kunt verwisselen op de werkplek!

Krachtig & efficiënt

Bewezen krachtige, professionele 
en efficiënte resultaten van de 
duurzame 1000 Watt motor.
 

Verzegelde cartridge

Verzegelde wegwerp-cartridge  
met ingbouwd H13 HEPA filterINNOVATION

INNOVATION

INNOVATION DUURZAAMINNOVATIEF

v HZC390S-2

Elektra V 230V AC 50/60 Hz

Zuigkracht mm/wk 2300

Gewicht kg 11,2

Kleur geel

Capaciteit l 15

Diameter accessoires mm 32

Filtratieklasse HEPA 13

Luchtverplaatsing l/sec 48

Robuuste wielen

Eenvoudig transporteerbaar

Accessoire kit

Inclusief diverse hulpstukken

Artikelnummer Omschrijving
5810.0063           Numatic HZC 390S-2 asbeststofzuiger 230V 1000W

5830.0612           Hepa cartridge voor Numatic HZC 390S-2 asbeststofzuiger


