Geschikt voor stofklasse M

Jaarlijks overlijden vele honderden bouwvakkers als gevolg van bouwstof. Het niet voldoen aan
stofklasse M resulteert in hoge boetes. Voorkom elk risico en haal de juiste TradeLine-bouwstofzuiger in huis.

Performance you can Trust

Performance you can Trust

m conische slang (32 mm), roestvrijstalen buizenset,
AS10 Kit 2,9
300 mm MultiFlo-vloerzuigmond droge borstel en adapter,

Welk type bouwstofzuiger hebt u nodig?

Voor de gevaarlijkste soorten stof zijn alleen stofklasse M of stofklasse H geschikt.
Stofklasse M is de minimale wettelijke eis voor het werken met bouwstof*.

FreeFlo-vloerzuigmond.

Op veel bouwplaatsen mag u niet werken met machines die niet aan deze normen
voldoen. De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Workplace Exposure Limit,
WEL) voor kwartsstof is 0,1 mg/m3.
Type
machine
Klasse L
Laag risico
Klasse M
Medium risico
Klasse H
Hoog risico

Materialen
Huisstof, gemengd
stof, gips
Zacht-/hardhout,
kwarts, metselwerk,
verf, kunststof,
keramiek
Asbest

Maximale

Maximaal Aanvaardbare
Concentratie (MAC)

≤ 1,0%

Stof met een MAC-waarde
> 1 mg/m3

< 0,1%

Stof met een MAC-waarde
≥ 0,1 mg/m3

< 0,005%

Stof met een MAC-waarde
< 0,1 mg/m3

HEPA
13-ﬁlter

HEPAﬁlterbeschermer

Speciﬁcaties

TriTex-ﬁlter

Nominaal
Luchtstroom
Droge
ReinigingsmotorSpanning
Filtertype Klasse
Gewicht
zonder slang capaciteit
bereik
vermogen (W)

Uitsluitend ter indicatie. Kijk voor meer informatie op www.hse.gov.uk/construction
HepaFlozak

HEPA 13-ﬁltratie
De duurzame HEPAﬁltercartridge biedt
geavanceerde ﬁltratie daar
waar dit het hardst nodig is.

TriTex-ﬁltratie
De drielaagse TriTex-ﬁlter
zorgt voor optimale ﬁltratie,
reinheid en capaciteit.

HepaFlo-zakken
De zeer eﬃciënte,
zelfsluitende HepaFloﬁlterzakken maken stofvrij
en veilig legen mogelijk.

De afsluitdop voor
de slang houdt
stof binnen tijdens
transport

AirFlo-technologie
voor hoge
eﬃciëntie

Inklapbare beugel
voor uitstekende
wendbaarheid

-

230V AC
/110V

48 l/sec

15 liter

HEPA 13
TriTex

M

28 m

TEL390

620

230V AC
/110
110V
V

48 l/sec

15 liter

HEPA 13
TriTex

2200W Max
14,3 kg 400x450x1010 stroomsterkte
1100W (110V)
V)

L

28 m

10,8 kg

TEM390

Stopcontact met
in-/uitschakelautomaat voor
directe afzuiging
op apparaten

400x450x600

620

TEL390

Ontworpen en gebouwd voor het zware werk door de toonaangevende fabrikant van professionele stofzuigers
in Europa.

Grote achterwielen die op elk
terrein presteren

Stopcontact

TEM390

Gemaakt voor zwaar werk door de nummer 1 van Europa

Volledig stalen
kapconstructie
(stofklasse M)

Afmetingen
(mm)
(B x L x H)
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Geavanceerde bouwstofzuiger
met stofklasse M-ﬁltratie voor
gebruik op locatie of in de
werkplaats.

Hout, beton, baksteen en mortel afzuigen
Kracht en prestaties, waar en wanneer u het nodig hebt

“De TradeLine is krachtig,
robuust en gemakkelijk te
verplaatsen op de bouwplaats, en klaart iedere
klus met gemak.”
Robbie Walker
EcoElectrix

Ontworpen om 20
jaar mee te gaan

Op de bouwplaats hebt u een stofzuiger
nodig die niet alleen voldoet aan de
HSE-eisen, maar die bovendien robuust
en duurzaam is en die lang meegaat.

Tillen of dragen is
niet nodig

Kies voor TradeLine...

Met trots ontworpen,
ontwikkeld en gebouwd in
het Verenigd Koninkrijk door
de nummer 1 van Europa.

Grote achterwielen en de
uittrekbare beugel maken
vervoeren op oneﬀen
oppervlakken en trap op
eenvoudig

Zeer eﬃciënt
“Dankzij de trekbeugel is
het eenvoudig om de
TradeLine van de bestelwagen naar de bouwplaats te verplaatsen.
De lange kabel en grote
achterwielen zorgen voor
veel bewegingsvrijheid
tijdens het werken.”
Shane Scott
Loaring Development Ltd

Gepatenteerde AirFlotechnologie, drielaags
stofzakken en HEPA 13-ﬁlter
bieden ﬁltratie daar waar het
het hardst nodig is.

Tillen of dragen is niet nodig

Zeer groot
reinigingsbereik

Dankzij het zeer grote
reinigingsbereik van 28 meter
kan de TradeLine op grotere
afstand van een stroombron
worden gebruikt, waardoor
wisselen van stopcontact niet
nodig is.

2200W* Stopcontact met
in-/uitschakelautomaat

De TradeLine kan zelfs overweg met de
krachtigste elektrische gereedschappen dankzij
zijn automatische stopcontact met het hoogste
vermogen op de markt.
Handig opbergvak voor gereedschappen
(optioneel)

Stofafzuiging

Combineert geavanceerde af- en
opzuigfuncties voor gebruik in de
werkplaats en op locatie.
KIES VOOR STOFKLASSE M.

*Alleen 230V. 110V - 1100W.
HET IS DE WET!

Grote wielen die geschikt zijn voor trappen,
trottoirbanden en oneﬀen oppervlakken

