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Salubris Ecofriendly A+ stofzuiger 
MAC909422
De Salubris ECOFRIENDLY is nieuw in het gamma bij 
SALUBRIS. Deze stofzuiger is duurzaam, stil, heeft 
een groot volume en een hoge zuigkracht bij laag 
wattage (420 watt). De machine voldoet al aan de 
verscherpte energie-eisen.
De SALUBRIS ECOFRIENDLY stofzuiger levert 
uitstekende prestaties door de combinatie van 
de freeflowzuigmond, een A+ energielabel én 
eco-design.

Stofzuigzakken NVM-1C 180/250 
STOFINCNVM1CE
Fiber plus stofzuigzakken (high efficiency filter). De microfobe Numatic stofzuigzakken houden meer kleine 
stofdeeltjes tegen dan de papieren stofzuigzakken en uw Numatic stofzuiger behoudt langer zijn zuigkracht.  Ook 
is de stofzuigzak minder scheur-gevoelig dan de papier stofzuigzakken.
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1 Stofzuigers

Numatic stofzuiger PPR240-11 
Graphite Kit AS1
MAC905840
Professionele stofzuiger die zich onderscheidt op 
het gebied van het unieke snoeroprolsysteem, 
het wattage, de levensduur en duurzaamheid. De 
inhoud van de ketel is 9 liter. 

PPR240-11

+ +

De Salubris ECOFRIENDLY is nieuw in het gamma bij SALUBRIS.
Deze stofzuiger is duurzaam, stil, heeft een groot volume en een hoge zuig-
kracht bij laag wattage (420 watt). De machine voldoet al aan de verscherpte 
energie-eisen.

De Salubris ECOFRIENDLY stofzuiger levert uitstekende prestaties door de 
combinatie van de freeflowzuigmond, een A+ energielabel én eco-design.
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Rugstofzuiger RSB140
MAC839008
Met deze snoerloze rugstofzuiger kunt u eenvoudig 
ruimtes waar veel mensen rondlopen stofzuigen, 
zoals trappen, bussen, vliegtuigen en bioscopen. De 
stofzuiger is eenvoudig aan te zetten met de 
schakelaar op de handmodule. Hierop kunt u tevens 
de batterijlading aflezen.

Stofzuigzakken NVM-1AH voor 
130/140 modellen
MAC604011
Stofzak numatic hepa-flo 6 liter compact (10stuks). 

Stofzuiger Numatic NBV190
MAC839020
De NBV190, een snoerloze stofzuiger,  heeft 
de klassieke vorm en styling van een Numatic 
stofzuiger. In de motorkop bevindt zich een 36 
Volt Lithium-Polymeer batterij die zorgt voor een 
perfecte prestatie en totale vrijheid van werken. 
De NBV190 wordt inclusief batterij, lader en 
accessoire kit geleverd. Extra batterijen zijn los bij 
te bestellen. 

Stofzuigzakken NVM-1C 180/250
STOFINCNVM1CE
NVM-1CH. 10 Stofzakken.Voor alle 180-250 modellen.

+

+

Stofzuiger S10
MACSTOS12
Uiterst handzame en stille stofzuiger.  De 
ruimtebesparende vormgeving en de 5 wielen 
maken deze professionele stofzuiger buitengewoon 
wendbaar en stabiel op ieder oppervlak.  De 
meegeleverde handige hulpstukken bieden een 
oplossing voor elke stofzuigtaak. Ketelinhoud 9 liter. 

Stofzuigzakken voor model S10
STOFHENS12
Stofzuigzakken voor model S10.
Volume 6 liter.

Stofzuiger NVQ570 1200W 
MACSTO570E
Grote professionele  stofzuiger uit de stille ‘Q’ serie 
met een ketelinhoud van 23 liter. De ketel en de 
motorkop zijn beide gemaakt van het supersterkte 
materiaal Structofoam. De 1200W motor, de hi-
lo schakelaar en de 38mm slang maken dit een 
professionele machine voor goede resultaten. Geen 
actieradius.

Stofzuigzakken NVM-3BH voor model-
len 570
MAC604017
NVM-3BH. 10 stofzakken. Voor alle 570 modellen.

2 Industriële stofzuigers

+

+
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6 Eénschijfsmachines (zonder accesoires)

Eénschijfsmachine DS R44-190/380
MACH544-190
Duo speed éénschijfsmachine voor schrobben 
én boenen door de keuzemogelijkheid van het 
borsteltoerental 190 of 380 omwentelingen per 
minuut. Opgenomen vermogen 1200 - 1500 W/ 
230 V.

Eénschijfsmachine UHT R53-1100
MAC782000
Ultra high speed machine met 1100 omwentelingen 
per minuut. Hierdoor is de machine uitermate 
geschikt voor het reinigen, optimaal verdichten, 
homogeniseren en boenen van harde vloeren. De 
machine werkt supersnel vooruit, achteruit en 
zijwaarts. Opgenomen vermogen 1320 W/ 230 V.

Waterzuiger SW21 Aqua
MACHWATCLSW21
Deze superkrachtige waterzuiger is zeer 
prestatiegericht en betrouwbaar. Het model voor 
professionals die behoefte hebben aan een heavy-
duty natpersstofzuiger met duurzame accessoires.
De slagvaste ketel is voorzien van 4 wielen. uitgerust 
met volledig RVS zuigbuizen. Volume tank: 24 liter.

4 Klopstofzuigers

Cleanfix Klopstofzuiger BS360
MAC366.000
Efficiënte en handzame borstelzuiger. Dankzij de 
in 4 hoogten verstelbare cilindrische borstel is de 
borstelzuiger op elk type tapijt inzetbaar. Voor 
moeilijk bereikbare oppervlakken zoals trappen, 
plinten, plafonds kunt u de geïntegreerde buis en 
slang gebruiken. Vermogen 950 W/ 230 V. 

Stofzuigzakken voor klopstofzuiger
STOFBS460
Zak voor cleanfix stofzuiger. 1 papieren zak gemaakt 
van een speciaal tweelaags papier geïmpregneerd 
met een speciale samenstellingsset van 5 stuks.

5 Waterzuigers

Waterzuiger Numatic WV370+kit AA5
MAC838913
Een ketelinhoud van 9 liter. Voorzien van een 
draaghendel aan de ketel wat het legen van de ketel 
eenvoudig maakt. Uitgerust met de Twinflo’-bypass 
motor die geweldige zuigkracht en hoge prestaties 
garandeert. Om de waterzuiger om te bouwen naar 
een stofzuiger is een speciale kit beschikbaar.

+

Waterzuiger Numatic WV900
MACWAT900
Grote bedrijfsmatige of industriële stof-waterzuiger 
met een grote capaciteit van 32 liter bij nat gebruik 
en 40 liter bij droog gebruik. De duwbeugel aan de 
achterzijde is tevens te gebruiken om te legen in 
het toilet of afvoerput. Een prima machine met een 
goede mobiliteit.
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Schrob-/zuigmachine RA800B
MACSZ800
Deze opzit schrob-/zuigmachine is zeer wendbaar, 
haalt snelheid en geeft stabiliteit. Dankzij de 4 wielen 
is hij zeer stabiel en is de druk per wiel zeer laag. Zowel 
de borstelkop als zuigmond zijn variabel waardoor 
tot het uiterste randje gereinigd kan worden. De 
machine wordt via de achterwielen aangedreven. 

Schrob-/zuigmachine CRO8055/100T
MAC900509
Schrob-zuigmachine met voldoende capaciteit, een-
voudige bediening, geweldige prestaties en zeer con-
currerend op gebied van prijs. Door de exceptionele 
wendbaarheid zult u tijd besparen op middelgrote 
objecten. 600W / 2x12 V 100 Ah Gel Battery.

Schrob-/zuigmachine CRG8072G 
MAC906724
Een 80-litertank en 72 cm breedte, goed geschikt 
voor het reinigen van grote oppervlakten. Hiermee 
kun je met deze machine een 30% breder stuk 
behandelen, dan met de 55 cm brede machine, en 
dat levert tijdwinst op. Bovendien is deze ride-on 
zeer gebruiksvriendelijk en levert hij kwalitatief 
hoge prestaties. Voorzien van een Anti-tip systeem 
(side buffers) dat de machine weerhoudt van 
kantelen bij draaien op volle snelheid.

7 Schrob-/zuigmachines

Schrob-/zuigmachine TTB1840G + 
dubbele batterij Graphite
MAC903967
Zeer handige en snelle schrob-/zuigmachine. Werkt 
schoner en effectier. Vermogen zuigmotor 400W / 
2x12 V.  + dubbele batterij pakket.

Schrob-/zuigmachine TGB6055T
MAC903515
Een capaciteit van 60 liter levert 50% meer 
capaciteit op dan de 40 liter machines. Dit model is 
verkrijgbaar met en zonder tractie aandrijving. De 
tractie aandrijving is vooral van belang bij vloeren 
met een hellingshoek.

Schrob-/zuigmachine numatic 
TGB3045/55Ah 
MAC903608
Compact design en optimaal schoonmaak 
vermogen. Met een 30 liter tank en 45 cm 
werkbreedte zorgt deze schrobzuigmachine voor 
efficiënt vloeronderhoud, maar in een graphite 
uitvoering met rode accenten, een roestvrij chassis 
en met onderhoudsvrije gel batterijen. 300W /2 x 
12 V 55 Ah Gel Battery. 

Schrob-/zuigmachine RA433IBC
MAC433.015
Robuuste schrob-/zuigmachine voor (middel)grote 
oppervlakken voor kantoren en industrie. Door zijn 
compactheid ook ideaal voor kleinere oppervlakken. 
Opgenomen vermogen borstelmotor 750 W, 
vermogen zuigmotor 400 W. 
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Schrobzuigmachine ROBO RA660 
Navi MAC705.000
Industriële reinigingsrobot voor grote ruimteN. 
Uitgerust met een uniek gepatenteerd 
navigatiesysteem, drie reinigingsborstels (of pads) 
en een afzuigeenheid.

9 10 VeegmachinesSchrob-/zuigmachines Robot

Veegmachine Numatic NuSweep 802 
MAC100041
Manueel aangedreven veegmachine met een totale 
werkbreedte van 80 cm. Inhoud vuilopvangbak: 40 
liter. 

Veegmachine Numatic NuSweep 
701BT 
XXX
Tractie-aangedreven veegmachine met een totale 
werkbreedte van 88cm. De machine is voorzien van 
één zijborstel om ook goed langs muren en obstakels 
te kunnen vegen. Het totale gewicht is 71 kg.

Veegmachine Opzitmodel Numatic 
NuSweep Cyclope 120 cm
MACNS1201CY
Opzit veegmachine met een werkbreedte van 
in totaal 1200mm. De machine wordt geleverd 
inclusief 4 accu’s en een lader. De werktijd is ca. 5 
uur. Capaciteit container: 80 liter.
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Veegmachine Cleanfix HS770 
MACVM770
Compacte duwveegmachine voor licht gebruik 
op middelgrote oppervlakken. De zijbezem kan 
ingeklapt worden om overmatige stofvorming te 
voorkomen. Inhoud vuilopvangbak: 32 liter. 

11 Stoomreiniger

Stoom Extractiemachine DS 8 
MACDS8
Het eenvoudige principe van stomen en zuigen 
in één beweging garandeert een uitzonderlijk 
reinigingsresultaat. Ingedroogde en hardnekkige 
vervuiling wordt met deze stoom-extractiemachine 
opgelost en direct afgezogen. Het resultaat is een 
hygiënisch en bacterievrij oppervlak. 

12 Tapijtreinigers

Tapijtmachine TW411  
MACTM411
Extreem handzame tapijtreiningsmachines voor de 
echte professional. Optimale reiniging van textiel 
oppervlakken zoals vloerbekleding, stoffen meubels 
en auto interieuren maar ook voor harde vloeren 
mits de los verkrijgbare schrobadapter. De krachtige 
motor zuigt het behandelde oppervlak bijna geheel 
droog. Vermogen 1200 W/ 230 V.

Tapijtmachine TW311 Tapifix
MAC042.000
Mobiele tapijtreiniger voorzien van een 
elektroborstel. De machine combineert 
mechanische vloerreiniging met sproei-extract. 
Hierdoor zijn de meest lastige vlekken in tapijten  
een eenvoudige taak. Ideaal voor vloerbedekking 
in bioscopen, restaurants, kantoorpanden en voor 
inloopmatten.
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13 Excentric

30-20
MAC100006
Reiniging, dieptereiniging, topstrippen, schuren 
hout, renoveren en polijsten. De compactste 
variant van Excentr. Zeer geschikt voor het reinigen 
van kleine of moeilijke ruimtes. Zeer geschikte 
machine voor het reinigen van trappen. Oerdegelijk 
en gebruiksvriendelijk. 

30-20+
MAC100009
Reiniging, dieptereiniging, strippen, schuren, polijs-
ten en renovatie. De heavy-duty variant van de 30-
02. Zeer geschikt voor basis onderhoudsreiniging en 
extreme dieptereingiging zoals zwaardere periodie-
ke klus. Gemakkelijk voor reiniging in de hoeken. 
Kan ok gebruikt worden zonder gewichten , wat 
handig kan zijn voor trappen, ongelijke vloeren en 
langs plinten. 

55-35 
MAC100001
Reinigen, dieptereiniging, strippen, renoveren, 
polijsten, schuren en preparatie werk.
Bijzonder effectieve machine dankzij 2800 
bewegingen per minuut. De perfecte balans en 
verstelbare steel maken werken met deze machine 
simpel en ergonomisch. De machine kan uitgebreid 
worden met een schrobtank, een splash & dust 
guard, afzuiging voor droog werk,... 
De Excentr 55-35 machines zijn koppelbaar met 
maximaal 3 machines (165cm werkbreedte).

Daily - Schrob-/zuigmachine
MAC100018
Diepe reiniging dankzij korte beweging, ideaal 
voor het reinigen van voegen, antislip vloeren,.. 
Reinigt tegen de kanten en in de hoeken door de 
rechthoekige pad. Mindere belasting voor het 
milieu door minder gebruik van water en minder 
tot geen chemie. De scharnierende steel maakt 
werken met zeer eenvoudig en ergonomisch. De 
scharnierende stelen combinatie met de flexibliteit 
van de zuigmond zorgen ervoor dat de machine 
zeer kort draait. 
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