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INDIEN KWALITEIT UW KEUZE BEPAALT 

DUST-BESTserie
De robuuste bouwbestendige stofzuiger

KWALITEIT 
• Samengesteld uit beproefde kwaliteitsproducten
• TNO-certificaat
• 3-traps filtersysteem

VEELZIJDIGHEID

• Breed inzetbaar
• Stofzuiger en kruiwagen afzonderlijk 
 inzetbaar (optioneel)
• Vele opties

VEILIGHEID/GEZONDHEID

• Stofvrij werken
• Eenvoudig transport
• Stimuleert optimaal veilig en gezond werken

Model DB 2200 3.2200.1100.1

Gereedschaps-kruiwagen met geïntegreerde stofzuiger Ronda 200
• Altijd een stofzuiger op de werkplek 
• Alle toebehoren probleemloos opgeruimd
• Extra werkbank voor uw afkortzaag of steenzaag

Geen gesleep met een stofzuiger en al uw gereedschap in één keer 
op de werkplek. De toebehoren passen in de bak en ook de slang is 
snel opgeborgen. 
Deze stabiele kruiwagen heeft tijdens transport de beschikking over 
de volle 200 liter opbergruimte.
Op de werkplek plaatst u de stofzak (5/14/60 liter). Met deze krui-
wagen met geïntegreerde stofzuiger hebt u nog maar een klein ge-
deelte nodig om stofvrij te werken.

Op de vrije deksel kunt u een afkortzaag of een steenzaag plaatsen. 
Door de schakelautomaat (tot 2000 watt) bent u van alle gemakken 
voorzien.

Uw gereedschap, de stofzuiger en de kruiwagen zelf zijn beschermd 
tegen diefstal dankzij de wielblokkering en de afsluitbare deksels.

AL UW GEREEDSCHAP OP DE WERKPLEK

Het stofzuiggedeelte is uit- 
gevoerd met het Tubefilter(M), 
dat door het zelfreinigende  
effect zorgt voor lange stand-
tijd. Dit afwasbare filter kent 
een lange levensduur, zelfs in 
de zwaarste omstandigheden.
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Uw dealer: 

TECHNISCHE GEGEVENS MODEL DUST-BEST 2200

Type nr. : DB 2200 3.2200.1100.1

Spanning: 230 V / 1-fase 50Hz

Zekering: 16 A (traag)

Vermogen: 1100 W (blow through motor)

Schakelautomaat: 2000 W

Onderdruk: 24 kPa

Luchtstroom: 54 l/sec.

194 m3/h

Geluid: <70 dB (A)

Zuigvermogen: 400 W

Filterzak: 5/14/60 liter

Inhoud bak: 200 liter

Hoogte: 1240 mm

Breedte: 500 mm

Lengte: 145 mm

Gewicht: 59 kg

Aansluitkoppeling ø 50 mm

Lengte kabel: 8 m

Wiel: 1x4ply luchtband (standaard)

Handgreep: Natuurrubber ovaal (standaard)
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DUST-BESTserie
De robuuste bouwbestendige stofafzuiger
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OPTIONEEL LEVERBAAR

 Tweewielige gereedschaps-kruiwagen
 Kantelbare gereedschaps-kruiwagen 
 enkel wiel
 Kantelbare gereedschaps-kruiwagen 
 tweewielig
 Lekvrije banden
 Inlegbakje voor toebehoren of gereedschap 
 (alleen toeasbaar bij gedeelde bak)
 Handgrepen met knokkelbescherming
 Deksel voor steenzaag
 Deksel voor afkortzaag
 Deksels in eigen kleur
 Reservoir voor afzonderlijk gebruik stofzuiger
 Afsluitdeksel voor afzonderlijk gebruik 
 gereedschaps-kruiwagen 
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