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PROCESSIERUPSZUIGER 
Met een processierups stofzuiger van Atimo Nederland kunt u veilig processierupsen en –nesten 
opzuigen. Opgezogen brandharen worden gefilterd door het HEPA veiligheidsfilter, waardoor deze 
niet meer vrij kunnen komen. De rupsen komen terecht in een puinzak in de opvangcontainer, welke 
eenvoudig en veilig te vervangen is wanneer deze volgezogen is. 

De processierupsstofzuiger is werkzaam op 230 Volt en kan op vrijwel elke locatie (particulieren) ingezet 
worden. Dankzij drie krachtige by-pass motoren wordt het volledige vermogen (3,45 kW) uit 230V 
opgenomen en is deze stofzuiger hierdoor de krachtigste stofzuiger op netstroom. 

PROCESSIERUPSZUIGER 
DM3 EL DELFIN

Industriële 
stofzuiger 
voor het snel, 
effectief en veilig 
verwijderen van 
processierups- 
nesten. 

Productinformatie

Spanning Volt 230V

Aantal motoren 3

Vermogen kW 3,45

Max. onderdruk mmH2O 2.500

Max. luchtdebiet m3/uur 540

Oppervlakte hoofdfilter cm2 30.000

Oppervlakte veiligheidsfilter cm2 26.500

Inhoud vuilcontainer liter 60

Zuiginlaat Ø 80 mm

Geluid debiet dB (A) 76

Afmetingen LxBxH cm 67x66x134

Gewicht kg. 70

DELFIN DM3 SERIE
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UNIEKE KENMERKEN

Krachtigste processierupszuiger op 
230 Volt

3,45 kW vermogen

60 liter opslagcapaciteit (100 liter ook 
mogelijk)

Geschikt voor maximaal 20 meter 
zuigslang

Wordt startklaar geleverd

Inclusief 10 meter slang, verlengbuizen 
en zakhouderring

Uitgerust met polyester sterfilter en 
HEPA veiligheidsfilter

Kan zowel vanaf de grond als vanuit 
de hoogwerker processierupsnesten 
opzuigen

Geen blootstelling aan opgezogen 
brandharen

Handig en eenvoudig hefsysteem 
vuilcontainer

Ergonomische duwbeugel 

Filters gaan gemiddeld vier seizoenen 
mee

STARTKLAAR OPGELEVERD
De processierupszuiger wordt startklaar opgeleverd. Dit houdt in dat de processierupszuiger 
reeds voorzien is van een zakhouderring met puinzak in de opvangcontainer, waardoor de eerste 
processierupsnesten opgezogen kunnen worden. 

Daarnaast wordt deze processierupszuiger standaard geleverd met 10 meter zuigslang (optioneel is 20 
meter zuigslang ook mogelijk), 2 slangmoffen, 2 verlengbuizen en een zuighulpstuk. Hierdoor bent u, op 
persoonlijke beschermingsmiddelen na, helemaal klaar om aan de slag te gaan! 

FILTERSYSTEEM
De processierupszuiger van Atimo Nederland is standaard uitgevoerd met een polyester sterfilter in 
stofklasse M, welke filtert tot 1 micron. Daarnaast is de processierupszuiger voorzien van een HEPA 
H14 veiligheidsfilter. Dit filter heeft een filtratiegraad van 99,995%. Door het HEPA filter worden de 
opgezogen rupsen gefilterd, waarbij loskomende brandharen achterblijven en niet vrij kunnen komen. 

Het reinigen van het filter kunt u handmatig doen, door de filterschudder die zich aan de zijkant van de 
machine bevindt. Door de filterschudder een aantal keer op en neer te bewegen, komt er druk op het 
filter te staan en wordt deze schoon geklopt.   
 
De filters van de processierupszuiger gaan lang mee. Gemiddeld gaan de filters van een 
processierupszuiger vier seizoenen mee, voordat deze vervangen dienen te worden. 

60 LITER OPSLAGCAPACITEIT
De processierupszuiger is uitgerust met een opvangcontainer welke een opslagcapaciteit heeft van  
60 liter. Optioneel zijn er ook processierupszuigers met 100 liter opslagcapaciteit leverbaar. 

ZAKHOUDERRING
De opvangcontainer is voorzien van een 
zakhouderring waar de puinzakken aan 
vastgemaakt dienen te worden. Hierdoor kunt u 
de container veilig legen wanneer deze vol is. 
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PROCESSIERUPSZUIGER 
Met een processierups stofzuiger van Atimo Nederland kunt u veilig processierupsen en –nesten 
opzuigen. Opgezogen brandharen worden gefilterd door het HEPA veiligheidsfilter, waardoor deze niet 
meer vrij kunnen komen. De rupsen worden afgevangen in een longopac zak van 20 meter, welke zich 
onder de stofzuigunit bevindt.  

De processierupsstofzuiger is werkzaam op 230 Volt en kan op vrijwel elke locatie (particulieren) ingezet 
worden. Dankzij drie krachtige by-pass motoren wordt het volledige vermogen (3,45 kW) uit 230V 
opgenomen en is deze stofzuiger hierdoor de krachtigste stofzuiger op netstroom. 

PROCESSIERUPSZUIGER 
DM3 EL LONGOPAC

Op een milieu- 
vriendelijke wijze 
processierupsen 
verwijderen.

Productinformatie

Spanning Volt 230V

Aantal motoren 3

Vermogen kW 3,45

Max. onderdruk mmH2O 2.500

Max. luchtdebiet m3/uur 540

Oppervlakte hoofdfilter cm2 30.000

Oppervlakte veiligheidsfilter cm2 26.500

Inhoud longopac zak meter 20

Zuiginlaat Ø 80 mm

Geluid debiet dB (A) 76

Afmetingen LxBxH cm 80x66x155

Gewicht kg. 70

DELFIN DM3 LONGOPAC 
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UNIEKE KENMERKEN

Krachtigste processierupszuiger op 
230 Volt

3,45 kW vermogen

Longopac zakkensysteem (20 meter 
zakken)

Geschikt voor maximaal 20 meter 
zuigslang

Wordt startklaar geleverd

Inclusief 10 meter slang en 
verlengbuizen

Uitgerust met polyester sterfilter en 
HEPA veiligheidsfilter

Kan zowel vanaf de grond als vanuit 
de hoogwerker processierupsnesten 
opzuigen

Geen blootstelling aan opgezogen 
brandharen

Ergonomische duwbeugel 

Filters gaan gemiddeld vier seizoenen 
mee

STARTKLAAR OPGELEVERD
De processierupszuiger wordt startklaar opgeleverd. Dit houdt in dat de processierupszuiger reeds 
voorzien is van een longopac zak, waardoor de eerste processierupsnesten direct veilig opgezogen 
kunnen worden. 

Daarnaast wordt deze processierupszuiger standaard geleverd met 10 meter zuigslang (optioneel is 20 
meter zuigslang ook mogelijk), 2 slangmoffen, 2 verlengbuizen en een zuighulpstuk. Hierdoor bent u, op 
persoonlijke beschermingsmiddelen na, helemaal klaar om aan de slag te gaan! 

FILTERSYSTEEM
De processierupszuiger van Atimo Nederland is standaard uitgevoerd met een polyester sterfilter in 
stofklasse M, welke filtert tot 1 micron. Daarnaast is de processierupszuiger voorzien van een HEPA 
H14 veiligheidsfilter. Dit filter heeft een filtratiegraad van 99,995%. Door het HEPA filter worden de 
opgezogen rupsen gefilterd, waarbij loskomende brandharen achterblijven en niet vrij kunnen komen. 

Het reinigen van het filter kunt u handmatig doen, door de filterschudder die zich aan de zijkant van de 
machine bevindt. Door de filterschudder een aantal keer op en neer te bewegen, komt er druk op het 
filter te staan en wordt deze schoon geklopt.   
 
De filters van de processierupszuiger gaan lang mee. Gemiddeld gaan de filters van een 
processierupszuiger vier seizoenen mee, voordat deze vervangen dienen te worden. 

LONGOPAC ZAKKENSYSTEEM
De processierupszuiger is uitgerust met een longopac zakkensysteem. Opgezogen 
eikenprocessierupsen worden afgevangen in de longopac zak, welke op ieder gewenst moment 
afgeknoopt en afgeknipt kan worden. Door dit systeem wordt de gebruiker niet blootgesteld aan de 
brandharen van de opgezogen rupsen.  

VUILCONTAINER
Opgezogen processierupsen liever 
opvangen in een vuilcontainer? Ook 
dat is geen probleem voor Atimo! 
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PROCESSIERUPSZUIGER 
De MTL 452 DS PRZ is een processierups stofzuiger voor de veilige en milieuvriendelijke bestrijding van 
eikenprocessierupsen. Deze processierups zuiger is uitgerust met twee motoren en is werkzaam op 230 
Volt, waardoor deze unit vanaf vrijwel elke plek inzetbaar is. Met een een vermogen van 2,3 kW kan deze 
machine ingezet worden voor het effectief, snel en eenvoudig verwijderen van eikenprocessierupsen.   
 
Deze processierups zuiger is uitgerust met een polyester sterfilter in stofklasse M en een HEPA 
H14 veiligheidsfilter. Dit HEPA filter filtert de opgezogen brandharen met een filtratiegraad van 
99,995%. Hierdoor worden deze brandharen niet uitgestoten en is het voor de gebruiker veilig 
om de bestrijdingswerkzaamheden voort te zetten. De processierupsen worden opgeslagen in de 
vuilcontainer. 

PROCESSIERUPSZUIGER 
MTL 452 DS PRZ

Compacte 
PRZ voor in de 
hoogwerker!

Productinformatie

Spanning Volt 230V

Aantal motoren 2

Vermogen kW 2,3

Max. onderdruk mmH2O 2.500

Max. luchtdebiet m3/uur 360

Oppervlakte hoofdfilter cm2 20.000

Oppervlakte veiligheidsfilter cm2 28.000

Inhoud vuilcontainer liter 45

Zuiginlaat Ø 80 mm

Geluid debiet dB (A) 76

Afmetingen LxBxH cm 53x60x120

Gewicht kg. 55

MTL 452 DS PRZ
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UNIEKE KENMERKEN

Krachtige processierupszuiger op 230 
Volt

2,3 kW vermogen

45 liter opslagcapaciteit

Geschikt voor maximaal 10 meter 
zuigslang

Wordt startklaar geleverd

Inclusief 10 meter slang, verlengbuizen 
en zakhouderring

Uitgerust met polyester sterfilter en 
HEPA veiligheidsfilter

Kan zowel vanaf de grond als vanuit 
de hoogwerker processierupsnesten 
opzuigen

Geen blootstelling aan opgezogen 
brandharen

Handig en eenvoudig hefsysteem 
vuilcontainer

Ergonomische duwbeugel 

Filters gaan gemiddeld vier seizoenen 
mee

STARTKLAAR OPGELEVERD
De processierupszuiger wordt startklaar opgeleverd. Dit houdt in dat de processierupszuiger 
reeds voorzien is van een zakhouderring met puinzak in de opvangcontainer, waardoor de eerste 
processierupsnesten opgezogen kunnen worden. 

Daarnaast wordt deze processierupszuiger standaard geleverd met 10 meter zuigslang, 2 slangmoffen, 
2 verlengbuizen en een zuighulpstuk. Hierdoor bent u, op persoonlijke beschermingsmiddelen na, 
helemaal klaar om aan de slag te gaan! 

FILTERSYSTEEM
De MTL 452 DS PRZ is naast een polyester sterfilter in stofklasse M uitgerust met een HEPA H14 
veiligheidsfilter. Dit HEPA filter filtert de opgezogen brandharen met een filtratiegraad van 
99,995. Hierdoor worden deze brandharen niet uitgestoten en is het voor de gebruiker veilig om 
de bestrijdingswerkzaamheden voort te zetten. De processierupsen worden opgeslagen in de 
vuilcontainer. 

Het reinigen van het filter kunt u handmatig doen, door de filterschudder die zich aan de zijkant van de 
machine bevindt. Door de filterschudder een aantal keer op en neer te bewegen, komt er druk op het 
filter te staan en wordt deze schoon geklopt.  
 
De filters van de processierupszuiger gaan lang mee. Gemiddeld gaan de filters van een 
processierupszuiger vier seizoenen mee, voordat deze vervangen dienen te worden. 

MEE DE HOOGWERKER IN
Door de compacte afmetingen van deze processierupszuiger kan deze eenvoudig mee de hoogwerker 
in. Dit bespaart een hoop tijd, omdat u niet voor elke zakverwisseling de hoogwerker hoeft te laten 
zakken! 

45 LITER OPVANGCAPACITEIT
De PRZ is uitgerust met een opvangcontainer 
welke een opslagcapaciteit heeft van 45 liter. 
Optioneel zijn er ook processierupszuigers met 
60 en 100 liter opslagcapaciteit leverbaar. 
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230 Volt stofzuigers

Heavy duty stofzuigers

Centrale stofzuigsystemen

Industriële stofzuigers
Naast processierupsstofzuigers beschikken wij over een breed 
assortiment industriële stofzuigers en centrale stofzuigsystemen. Wij 
kunnen voor elke industrie een geschikte zuigoplossing bieden.  
 
Ons aanbod varieert van eenvoudige mobiele industriële stofzuigers, 
heavy duty industrie zuigers, ATEX stofzuigers tot aan complexe 
projecten van industriële stofzuigsystemen en/of afzuigsystemen. 

Wij zuigen alle brandharen weg!
Atimo Nederland is gespecialiseerd in het leveren van mobiele 
afzuiginstallaties waarmee de eikenprocessierups bestreden kan 
worden. Atimo Nederland heeft een aantal samenwerkingsverbanden 
met diverse bedrijven in Nederland die gespecialiseerd zijn in 
het bestrijden van de processierups, die gebruik maken van onze 
processierups stofzuigers. Zo verkopen wij deze stofzuigers veelal aan 
overheidsinstellingen, hoveniers en recreatiebedrijven. 

Onze service
Service staat bij Atimo Nederland hoog in het vaandel. Wij zijn pas 
tevreden als u dat ook bent. Door ons specialisme, vakkennis en 
ervaring zijn wij in staat om voor vrijwel ieder stofprobleem een 
zuigoplossing aan te bieden.  
 
U kunt bij Atimo Nederland altijd rekenen op: 
 
• Het breedste assortiment industriële stofzuigers
• Alles is bespreekbaar en vaak mogelijk
• Direct contact met technisch deskundige specialisten
• Wij zijn altijd bereikbaar 
• Concurrerende prijzen



Stofzuiger BM 350 M  
Uitgerust met HEPA H14 FILTER en systeem om met 
zakken te werken (eendere welke plastiek zak om de 
rupsen in op te vangen) 

Vermogen: 3300 Watt
Volt: 230 V
Luchtdebiet: 510 m³/uur
Onderdruk: 230 mBar max
Filter: polyester stofdoekfilter 20.000 cm² + HEPA H14 
filter
Ketelinhoud: 50 liter

Toebehoren in optie : 
• Antistatische zuigslang of gewone
• zuigslang de lopende meter Ø 50
• antistatische zuigslang de lopende meter Ø 50
• reductie ketelkoppeling slang 60/50
• slangkoppeling kant ketel en kant toebehoor
• zuigbuis in alu recht 1 meter
• zuigbuis in alu recht 2 meter 
• metalen kierzuiger Ø 50 – 60 cm 

STOFZUIGER BM 350 M

Metaalwaren Claerbout | Bruggesteenweg 258-262 | B-8830 Hooglede | T: +32 (0)51 725 726 | E: info@claerbout.be
 E: www.claerbout.be - www.claerbout.pro



Stofzuiger 640 HSM  
Uitgerust met HEPA H14 FILTER en systeem om met 
zakken te werken (eendere welke plastiek zak om de 
rupsen in op te vangen) 

Vermogen: 3300 Watt
Volt: 230 V
Luchtdebiet: 615 m³/uur
Onderdruk: 2281 mBar max H²O 
Filter: stofdoekfilter + HEPA H14 filter
Ketelinhoud: 62 liter

Toebehoren in optie : 
• Waterzuigvoet
• 2 rechte buizen 0.5M
• reductie
• gebogen handgreep

STOFZUIGER 640 HSM

Metaalwaren Claerbout | Bruggesteenweg 258-262 | B-8830 Hooglede | T: +32 (0)51 725 726 | E: info@claerbout.be
 E: www.claerbout.be - www.claerbout.pro



Stofzuiger Herciles 222 ic ultra  

Volt: 230 Volt
2200 Watt
Onderdruk: 230 mbar
Luchtdebiet: 340 m³/uur
Uitgerust met 2 patroonfilters HEPA H13
Automatische filterreiniging 
Ketelinlaat Ø 60 
Longopac systeem 20 meter (1 rol inbegrepen)
Gewicht 67 kg

Toebehoren in optie : 
•  zuigslang de lopende meter Ø 50 
•  antistatische zuigslang de lopende meter Ø 50 
•  60-50 reductie ketelkoppeling slang 60/50 
•  slangkoppeling kant ketel en kant toebehoor 
•  zuigbuis in alu recht 1 meter 
•  zuigbuis in alu recht 2 meter 
•  metalen kierzuiger Ø 50 – 60 cm  
•  rubber zuigmond Ø 50 
•  rubber conische kierzuiger Ø 50

HERCULES 222 IC ULTRA

Metaalwaren Claerbout | Bruggesteenweg 258-262 | B-8830 Hooglede | T: +32 (0)51 725 726 | E: info@claerbout.be
 E: www.claerbout.be - www.claerbout.pro



Voltage / Vermogen
Motor
Materiaal
Duwbeugel
Stroomkabel afneembaar
Filter
Absoluut/Hepa filter
Opp. hepa filter
Filtratie
Vacuum
Luchtverplaatsing
Filterklopper
Inhoud vuilbak
Ketel
Ketel aansluiting
Wielen
Afmetingen l x b x h
Gewicht
Vastvloermondstuk hefbaar

Artikel-nummer

143,00
53,00

357,00

93,00
145,00

77,00
156,00
208,00
312,00

STTBKIT50-4 370,00
Zuigslang 4 meter compl., 50mm doorsnede STTB06116
RVS zuigbuis D.50mm L.1 mtr STTB00244N
RVS bocht D.50mm STTB00245N
Rubbertuit plat D.50mm STTB00987
Borstelkap paardenhaar D.50mm STTB01198
Vloermondstuk D.50/500mm STTB00988

99,00
72,00

Artikel-omschrijving
Uitvoering

Comzu F3313
Comzu F3313 TURBO
Comzu F3313 Hepa
Comzu F3313 TURBO Hepa

Meerprijs grote wielen
Meerprijs afneembaar aansluitsnoer 40m 
Meerprijs 70 liter vuilbak

Meerprijs vastvloermondstuk D.70mm / 725mm 
Meerprijs vastvloermondstuk D.70mm / 825mm

Meerprijs 90mm inlaat
Meerprijs vastvloermondstuk D.90mm / 725mm 
Meerprijs vastvloermondstuk D.90mm / 825mm 
Meerprijs vastvloermondstuk D.90mm / 1.000mm

Accessoires

Accessoireset voor 50mm aansluiting

STTB07069
STON06860

F-3313 Turbo

3300 W / 230 V
3x 1100 W
Staal, ketel RVS
RVS
25 meter, 3x1,5"
0,85 m2, teflon (M) 
Optioneel (H)
2,13m2
99,99% (M) / 99,997% (H)  
320 mBar
750 m3/uur 
Mechanisch
45 Liter
Deelbaar op 1/3
70 mm
2x vast en 2x zwenk 
105 x 64 x 123 cm
64 kg
625 mm

Prijs
in Euro's

2.850,00
3.100,00
3.720,00
4.000,00

F-3313 Standaard

3300 W / 230 V
3x 1100 W
Staal, ketel RVS
RVS
25 meter, 3x1,5"
0,85 m2, teflon (M) 
Optioneel (H)
2,13 m2
99,99% (M) / 99,997% (H)  
220 mBar
628 m3/uur 
Mechanisch
45 Liter
Deelbaar op 1/3
70 mm
2x vast en 2x zwenk 
105 x 64 x 123 cm
64 kg
625 mm

Incl.  accessoireset
Incl. accessoireset
Incl accessoireset
Incl.               accessoireset

Inbegrepen

237.50 €
170.50 €

Opbergmand voor accessoires 
Buishouder set Ø 50mm

10 meter slang met aansluiting 90/50
10 meter verlengslang met schroefmof 
* Alle prijzen exclusief btw en steeds aanpasbaar !!

Prijzen 2020



 

 

 



 

 

 



DE PROCESSIERUPS ECOLOGISCH 
VERANTWOORD BESTRIJDEN? 
HET KAN.

Dossier Processierupsen
Juni 2020



Door een veranderend klimaat en een 
gebrek aan natuurlijke vijanden, komen de 
eikenprocessierupsen steeds vaker voor 
in ons land. En eerlijk is eerlijk, de eiken-
processievlinder is een mooie, onschuldige 
nachtvlinder. 
Helaas zijn de rupsen van deze grijze 
vlinder iets minder onschuldig. Op hun 
irriterende brandharen kunnen mens 
en dier allergisch reageren. Contact met 
brandharen veroorzaakt irritatie van de 
huid, ogen en de bovenste luchtwegen. 
Deze effecten kunnen zeer ernstige vormen 
aannemen.
Hoog tijd dus voor een efficiënte maar 
ook ecologisch verantwoorde bestrijdings-
methode. Kärcher biedt alvast een 
helpende hand. Met de Kärcher 
professionele veiligheidsstofzuigers kan je 
moeiteloos rupsen en hun nesten verwijderen.

 Niet zo onschuldig

Vlinder tussen juli en september
De eikenprocessievlinder is een onopvallende 
nachtvlinder die tussen juli en september ontpopt. 
De vrouwtjes leggen de eitjes voor de bevruchting 
vaak op de takken van jonge eikenbomen, maar 
soms maken ze ook grondnesten aan de voet van 
de stam.

Plaag van mei tot juli
Eikenprocessierupsen zijn van half mei tot juli op 
eikenstammen te vinden. Kenmerkend is dat ze 
altijd in grote groepen bewegen, zoals in een 
processie. Ze vormen ook webben op de stam of in 
de takken van de eikenbomen.

Ontwikkeling van de larven vanaf april
De larven komen in het voorjaar uit de eicapsule - 
afhankelijk van de weersomstandigheden in april 
- en zijn aanvankelijk oranje. Later verandert hun 
kleur naar grijsgroen, met lichtere zijkanten. Hun 
lichaam is bedekt met fijne haren die lijken op  
borstelharen.
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Gemeenten en steden doen er alles aan om 
het probleem van de eikenprocessierupsen 
aan te pakken. Men kan gebruik maken 
van 3 verschillende methodes: spuiten met 
biociden, wegbranden of wegzuigen van 
rupsen en hun nesten.
Biociden hebben een negatieve invloed op 
de biodiversiteit aangezien ze ook rupsen 
van andere vlindersoorten kunnen treffen 
en eveneens potentieel schadelijk zijn 

Kärcher NT veiligheidszuigers bieden een 
doeltreffende oplossing die zowel 
ecologisch, gebruiksvriendelijk als 
veilig voor de omgeving en de operator is. 
Met de gecertificeerde veiligheids-
zuigers (stofklasse H) kan men op een 
efficiënte en snelle manier de rupsen en 
hun nesten verwijderen. De toestellen zijn 
uitgerust met een volledig antistatisch 
systeem, inclusief geleidende accessoires. 
Hierdoor is de gebruiker effectief 
beschermd tegen stroomschokken door 
antistatische lading. Dankzij de PTFE HEPA 
veiligheidsfilter en het gebruik van veilig-
heidsfilterzakken kunnen er geen 
irriterende brandharen uit de stofzuiger 
ontsnappen.
Daarna worden de opgezogen rupsen in de 
volledig afgesloten veiligheidsfilterzakken 
afgevoerd door een erkend verwerkings-
bedrijf voor dierlijke resten om uiteindelijk 
verbrand te worden.

Milieuvriendelijke bestrijding

Veiligheidszuigers (stofklasse H)

voor de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups. Bij branden bestaat 
er kans op beschadiging van de bomen, 
bermbranden en het ongewild verspreiden 
van brandharen. 
Wegzuigen is de meest milieuvriendelijke 
en veiligste methode om de eikenproces-
sierups te bestrijden en heeft daarom 
veruit de voorkeur op beide andere 
werkwijzen.

Slim weetje: 
De Kärcher NT veiligheidszuigers met stofklasse H 
certificatie zijn ook geschikt om gezondheidsscha-
delijke en kankerverwekkende stoffen, inclusief 
asbeststof, op te zuigen. Bovendien zijn ze allen 
ook geschikt om vloeistoffen op te zuigen.
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 Onafhankelijke stroomvoorziening

Geen elektriciteit? Met de Kärcher PGG 
3/1, 6/1 en 8/3 benzine-aangedreven 
generatoren maak je jezelf volledig 
onafhankelijk. Bijzonder handig wanneer 
er processierupsnesten moeten verwijderd 
worden en er geen stopcontacten in de 
buurt zijn. 

Belangrijk
Het opzuigen en verbranden van de eikenprocessierupsen mag enkel uitgevoerd worden 
door experten. Zij moeten ook alle voorschriften naleven met betrekking tot het dragen 
van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals beschermende kledij, handschoenen, 
gelaatsbescherming en een mondmasker.

 Industriezuiger “Longopac”

Een “Longopac” is een lange slurf van 
opvangzakken die vastzit aan de ketel. 
Zodra de ketel vol zit met rupsen en haren, 
vallen deze in de “Longopac”. 
Door de “Longopac” te sluiten met een
tie-wrap komen er geen brandharen vrij 
uit de zuiger. 

De plastic “Longopac” zakken hebben een 
aantrekkelijker prijskaartje dan veilig-
heidsfilterzakken. En dit systeem maakt 
het mogelijk om op een volledig contact-
loze manier de rupsen en hun nesten te 
verwijderen.

De IVC 60/24-2 Tact² Lp is een compacte, 
maar krachtige industriezuiger met het 
“Longopac” opvangzaksysteem.
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NT 30/1
Tact Te H

NT 50/1
Tact Te H

NT 75/1
Tact Me Te H

IVC 60/24-2
Tact² Lp

Stroomtype (Ph / V / Hz) 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Luchtverplaatsing (l/s) 74 74 74 148

Vacuüm (mbar) 254 254 254 254

Tankinhoud (l) 30 50 75 60

Max. vermogen (W) 1380 1380 1000 2400

Standaard diameter (mm) 35 35 35 70 > 50/40

Geluidsdrukniveau dB(A) 69 69 67 73

Gewicht (kg) 14,4 19,6 24,6 73

Afmetingen l x b x h (mm) 560 x 370 x 580 640 x 370 x 1045 640 x 540 x 925 950 x 690 x 1170

 Technische gegevens stofzuigers

PGG 3/1 PGG 6/1 PGG 8/3

Spanning (V) 230 230 230/400

Stroomtype (Ph) 1 1 1

Max. vermogen (kW) 3 5,5 7

Cilinderinhoud (cc) 208 390 440

Tankinhoud (l) 15 25 25

Gewicht (kg) 52 85 90

Afmetingen l x b x h (mm) 645 x 622 x 549 743 x 713 x 670 743 x 713 x 670

 Technische gegevens generators
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Art.nr. Omschrijving Catalogusprijs (excl. BTW)

Veiligheidsstofzuigers (stofklasse H)

1.148-237.0 NT 30/1 Tact Te H 981,00 €

2.889-183.0 Veiligheidsfilterzak NT 30/1 (5 st.) 107,21 €

1.148-437.0 NT 50/1 Tact Te H 1.163,00 €

2.889-184.0 Veiligheidsfilterzak NT 50/1 (5 st.) 114,75 €

1.667-294.0 NT 75/1 Tact Me Te H 2.020,00 €

6.904-420.0 Veiligheidsfilterzak NT 75/1 (5 st.) 264,38 €

Industriezuiger "Longopac”

1.576-114.0 IVC 60/24-2 Tact² Lp (zonder accessoires) 2.669,00 €

6.907-506.0 Afvalzak Longopac PE 22 m (4 st.) 140,62 €

9.977-772.0 Adapter DN 70 to DN 50 71,06 €

9.988-091.0 EVA zuigslang 5m (DN 50) 213,19 €

9.988-090.0 EVA zuigslang 3m (DN 50) 173,38 €

9.977-678.0 Handgreep 45° (DN 50) 97,27 €

9.989-553.0 Carbon zuigbuis (DN 50, 1500 mm) 437,35 €

9.989-035.0 Alu zuigbuis (DN 50, 1500 mm) 207,14 €

9.977-531.0 Standaard zuigbuis (DN 50, 850 mm) 109,37 €

9.989-673.0 Standaard zuigmond PVC (DN 50) 48,68 €

9.980-749.0 Standaard zuigmond alu (DN 50) 45,91 €

9.988-119.0 Oppervlaktezuigmond Silicone (DN 50, 120 mm) 65,81 €

9.989-665.0 Oppervlaktezuigmond alu (DN 50, 150 mm) 142,63 €

Veiligheidsstofzuigers (stofklasse M)

1.148-235.0 NT 30/1 Tact Te M 873,00 €

2.889-154.0 Fleece filterzakken 30 l (5 st.) 30,93 €

1.148-435.0 NT 50/1 Tact Te M 1.057,00 €

2.889-155.0 Fleece filterzakken 50 l (5 st.) 39,80 €

2.889-231.0 Afvalzak PU (M-H stofklasse) (10 st.) 61,24 €

Generatoren

1.042-207.0 PGG 3/1 stroomgenerator 567,00 €

1.042-208.0 PGG 6/1 stroomgenerator 917,00 €

1.042-209.0 PGG 8/3 stroomgenerator 1.134,00 €

 Prijslijst

 
 Kärcher N.V.
 Boomsesteenweg 939
 2610 Wilrijk (Antwerpen)

 Jan Heylens
 Sales Manager Municipal
 T +32 (0)476 50 90 53
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