
 

 

RONDA 200H Power 
Vernieuwd en verbeterd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
  
  

 

Motorvermogen 1450 W 

Netspanning 230 V 

Vacuüm 3000 mmWs 

 29,5 kPa 

Volumestroom 43 l/sec 

 194 m³/h 

Geluidsniveau <70 dB(A) 

Tankvoorraad 14/16 ltr 

Voorfilter 0,8 m² 

HEPA-Filter 1,1 m² 

Hoogte 795 mm 

Breedte 430 mm 

Lengte 450 mm 

Gewicht 15 kg 

Standaard slanglengte 4 m 

Aansluitkoppeling ø 50 mm 

Kabellengte 8 m 

Model 200H Power  30.20.01.10.08 

De Ronda 200H Power is een Deense kwaliteitsstofzuiger, 

die met name geschikt is als normale stofzuiger voor 

zwaardere toepassingen, maar ook voor stofafzuiging bij de 

bron, in combinatie met handgereedschap. De machine is 

ontwikkeld en ontworpen zodat deze aan de vereisten van 

de bouwsector voldoet, wat betreft de stevigheid, efficiëntie 

en veiligheid. De machine is ook zeer geschikt om te 

gebruiken in de industrie en andere branches waar men 

hoge eisen stelt aan de werkomgeving. De machine is een 

H-klasse stofzuiger die voldoet aan de nieuwste Europese 

standaard voor stofzuigers tegen gevaarlijke stoffen voor de 

gezondheid. (EN 60335-2-69) 

Het hart van de RONDA 200H Power stofzuiger is het 

filtersysteem, dat bestaat uit een tubefilter, die als voorfilter 

functioneert en een HEPA-filter dat alle fijnstof deeltjes 

tegenhoudt.  

Het tubefilter bestaat uit ronde buisfilters die voorzien zijn 

van een teflonlaag, deze voorkomt dat het vuil hecht op het 

filtermateriaal. Zodra de machine aan staat komt het filter 

automatisch in beweging en heeft het een zelfreinigend 

effect, door de veren die zich in de tubes bevinden. Dit 

maakt het filter perfect voor werkzaamheden met grote 

hoeveelheden stof, zoals cement of gips. Naast het 

zelfreinigend effect heeft het ook een groot filteroppervlak 

wat samen zorgt voor zeer lange standtijden. 

Een schokventiel maakt het mogelijk om het tubefilter te 

reinigen tijdens het gebruik. Een simpel en grondig getest 

systeem zonder veel losse delen garandeert een lange 

levensduur en geen storingen. 

De machine is uitgerust met de nieuwste motortechnologie, 

verbruikt minder energie en heeft een lager geluidsniveau. 

De motor start doormiddel van een ingebouwde softstart, 

die het energieverbruik in het begin vermindert. 

 
 

 

Verbeteringen ten opzichte van eerdere versie(s): 

• Sterkere motor, van 1100W naar 1450W 

• Hogere onderdruk, van 24 kPa naar 29,5 kPa  

• Beter zuigvermogen 

• Bajonet koppeling 

• Sterkere stofzak 

 

NIEUW! 



 

 

TOEBEHOREN 

 

 

 

Standaard toebehoren: 

Stofzuigerset  30.80.43.4037 
1 Zuigslang, ø 38 mm, 4 mtr 30.84.74.3809 
2 Zuigbuis compleet 30.80.52.2160 

3 Plintenzuiger 30.80.34.4000 

4 Ronde borstel 30.80.34.4001 

5 Adapterset voor gereedschap 

met flowregeling 

30.83.89.4950 

6 Universele zuigmond 

B-370 

30.84.38.3620 

 

Standaard filter: 

Tubefilter 30.84.67.1111 

HEPA-filter 30.84.67.5056 
RONDA 200H Power synthetische 

zakken 

30.84.64.0053 

*kan met zeer fijne stof niet 100% gevuld worden 

 

 

 

30.80.43.4037 
Stofzuigerset 

30.84.67.1111 
Tubefilter 

30.84.64.0053 
Synthetische zakken 

• Zelfreinigend met teflon bekleed tubefilter  

(EN 60335-2-69, klasse M) 

• Zuigt nog 7 seconden na wanneer men 

handgereedschap gebruikt 

• Constant hoge zuigkracht • Schakelaar met automatische start- en stopfunctie 

• Eenvoudige filterreiniging tijdens het 

gebruik 

• Verzameling in synthetische zakken met 

gepatenteerd sluitsysteem of direct in een container 

• HEPA-Filter klasse H (EN 60335-2-69, filtert 

99,995%) H14 (EN 1882-1) 

• Alarm bij (te) lage luchtstroom 

• Softstart 

• Laag geluidsniveau • Laag geluidsniveau 
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30.84.67.5056 

HEPA-filter 


