
Luchtkanaal reiniging

Lc
ht

ka
na

al
 re

in
ig

in
g

www.manshanden.nlTechnische Handelsonderneming
Manshanden c.v.





luchtkanaal reinigingPagina 3 

T.H.O. Manshanden c.v. - Postbus 17 - 3769 ZG  SOESTERBERG 
Tel. +31 (0)346 353949 - Fax. +31 (0)346 352585 - E-mail: mail@manshanden.nlwww.manshanden.nl

Inhoudsopgave

Starre kop flexibele assen met 6mm kern
Topflex flexibele assen met 6mm kern 
Luchtkanaalborstels voor assen met 6mm kern
Superflex flexibele as
Flexibele as starre kop 8mm kern
Luchtkanaalborstels voor assen met 8mm kern
Flexibele as met 8mm kern en stugge nylon mantel (pressovac)
Flexibele as met stalen kern geschikt voor rechte kanalen tot Ø630mm (pressovac)
Luchtkanaalborstels voor pressovac assen met accessoires

PMB075 borstelmachine
E-box borstelmachine
E20/E30 elektrische reinigingshaspel
P25/P40 perslucht reinigingshaspels
Pressovac luchtkanaal borstels voor ronde kanalen 
Pressovac luchtkanaalborstels voor rechthoekige kanalen
EDW15/20 Elektrische kanaal wasmachine
PDW25/30 Perslucht kanaal wasmachine

Afzuigventilator HD12
Afzuigventilator PMS075
Afzuigventilator  S110
Afzuigventilator S-50
Afzuigventilator S150
Afzuigventilator S220
Afzuigventilator S400
Afzuigventilator S750

SFU-10 compacte combinatie afzuigventilator met filterunit
HAC-10 luchtfilter
SFU-50 compacte combinatie afzuigventilator met filterunit

Filterunits

Luchtslangen met montage stukken
Inspectie luiken
Retour en toevoer ventielen

Overige luchtkanaal artikelen

Instap perslucht luchtkanaal reinigingsset
Comfort perslucht luchtkanaal reinigingsset
Perslucht haspel

3

4
4
4
5
5
5
6
6
6

7
8
9

10
11
11
12
13

14
14
14
15
15
15
15
15

16
16
17

17

18
18
19

19

20
20
20



luchtkanaal reiniging Pagina 4 

T.H.O. Manshanden c.v. - Postbus 17 - 3769 ZG  SOESTERBERG 
Tel. +31 (0)346 353949 - Fax. +31 (0)346 352585 - E-mail: mail@manshanden.nl www.manshanden.nl

Flexibele assen voor kanalen tot 250mm

Starre kop flexibele assen met 6mm kern

Topflex flexibele assen met 6mm kern

Luchtkanaal borstels voor assen met 6mm kern

Deze door ons zelf geproduceerde assen zijn uw ideale partner voor het reinigen van luchtkanalen in woonhuizen en appartementen en voor 
de kleinere kanalen in grote installaties. Wij maken 2 types. De starre kop as is aan de borstel zijde iets minder flexibel maar daardoor wel meer 
robuust. De topflex as heeft aan de borstel zijde een flexibele veer waardoor meer scherpe bochten kunnen worden genomen en daardoor 
beter geschikt is voor moeilijke kanalen. 

De rond borstels die op deze assen worden gemonteerd zijn zeer compact en laten zich door de voorop gemonteerde kogel perfect door boch-
ten leiden. De achterzijde van de borstel wordt tegen een conus gemonteerd zodat de borstel bij het terughalen nergens achter kan blijven 
hangen. De spanstift aan de aandrijfzijde van de as heeft een 6 kantige vorm en kan gemakkelijk in een accu boor of in 1 van onze aandrijfma-
chines worden gespannen.

Artikel nr. Ø 
[mm]

Lengte 
[m]

kern aan-
sluiting

omschrijving

9205019 12 3 6 M10 Flexibele as 3 meter starre kop

9205014 12 5 6 M10 Flexibele as 5 meter starre kop

9205015 12 8 6 M10 Flexibele as 8 meter starre kop

9205016 12 10 6 M10 Flexibele as 10 meter starre kop

9205017 12 12 6 M10 Flexibele as 12 meter starre kop

9205018 12 15 6 M10 Flexibele as 15 meter starre kop

Artikel 
nr.

Ø 
[mm]

Lengte 
[m]

kern aan-
sluiting

omschrijving

9205001 12 5 6 M10 Flexibele as 5 meter topflex veer kop

9205002 12 8 6 M10 Flexibele as 8 meter topflex veer kop

9205003 12 10 6 M10 Flexibele as 10 meter topflex veer kop

Art. nr. Ø 
[mm]

aan-
sluiting

bezetting omschrijving

9205080 80 M10 polyester Luchtkanaalborstel Ø80mm

9205125 130 M10 polyester Luchtkanaalborstel Ø100-130mm

9205180 180 M10 polyester Luchtkanaalborstel Ø130-180mm

9205250 250 M10 polyester Luchtkanaalborstel Ø180-250mm

9206125 130 M10 schuurnylon Luchtkanaalborstel  abrasief Ø100-130mm

9205126 130 M10 polyester Luchtkanaalborstel Ø130 rondgezet

9205181 180 M10 polyester Luchtkanaalborstel Ø180 rondgezet

9205320 M10 polyester Luchtkanaalborstel shuttle model

De shuttleborstel is speciaal ontworpen voor de moeilijke kanalen. U kunt hierbij denken 
aan kleinere diameters, veel bochten en rechthoekige ingestorte kanalen. De borstel 
heeft een naar achter gerichte bezetting . Bij rotatie past de bezetting zich aan naar de 
diameter of afmeting van het kanaal. 

De rondgezette borstel werkt zowel aan de voorkant als aan de omtrek. De haakse ingang 
bij het plafond is hiermee goed te reinigen. 

Bij montage van de borstel moet de conus van de as worden verwijderd. Ook de kogel  
wordt nu niet gebruikt. De borstels worden geborgd met een inbusbout.
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Flexibele as starre kop 8mm kern

Luchtkanaalborstels voor assen met 8mm kern

Superflex flexibele as 5mm kern

Een meer robuuste en dus minder kwetsbare as is de as met de 8mm kern. 
Doordat met deze as een groter moment kan worden overgebracht is het moge-
lijk grotere kanaaldiameters over langere afstanden te reinigen.

Zoekt u een flexibele as voor de allermoeilijkste kleine luchtkanalen, dan is de 
superflex as uw keuze. De speciaal voor deze as gemaakte bolvormige shuttle 
borstel heeft zeer kleine afmetingen en wordt net na de flexibele veer gemon-
teerd zodat elke bocht goed genomen kan worden. 

Artikel nr. Ø 
[mm]

Lengte 
[m]

kern aan-
sluiting

omschrijving

9205040 12 8 8 M12 Flexibele as 8 meter starre kop

9205041 12 10 8 M12 Flexibele as 10 meter starre kop

9205042 12 12 8 M12 Flexibele as 12 meter starre kop

9205043 12 15 8 M12 Flexibele as 15 meter starre kop

9205045 12 20 8 M12 Flexibele as 20 meter starre kop

Artikel nr. Ø 
[mm]

Lengte 
[m]

kern omschrijving

205004004 10 3 5 Superflex flexibele as 3 meter

205004003 10 6 5 Superflex flexibele as 6 meter

205004002 10 9 5 Superflex flexibele as 9 meter

211011001 75-125 Shuttle borstel Ø75-125mm (alleen voor superflex as)

211011002 100-160 Shuttle borstel Ø100-160mm (alleen voor superflex as)

Art. nr. Ø 
[mm]

aan-
sluiting

bezetting omschrijving

92051255 130 M12 polyester Luchtkanaalborstel Ø130mm

9205200 200 M12 polyester Luchtkanaalborstel Ø200mm

9205255 250 M12 polyester Luchtkanaalborstel Ø250mm

9205315 315 M12 polyester Luchtkanaalborstel Ø315mm

92061255 130 M12 schuurnylon Luchtkanaalborstel abrasief Ø130mm

9206200 200 M12 schuurnylon Luchtkanaalborstel abrasief Ø200mm

9206250 250 M12 schuurnylon Luchtkanaalborstel abrasief Ø250mm

9206315 315 M12 schuurnylon Luchtkanaalborstel abrasief Ø315mm
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Flexibele as met 8mm kern, stugge nylon mantel (Pressovac)

Starre as met stalen kern geschikt voor rechte kanalen tot 630mm (Pressovac)

Een zeer robuuste as met een stugge nylon mantel. Deze stugge mantel zorgt er-
voor dat de as minder snel kan buigen en dus knikken. Zeer stabiel maar minder 
flexibel.

Deze assen hebben een stalen kern en zijn alleen geschikt voor rechte kanalen. 
Zeer stabiel en daardoor geschikt voor grotere diameters.

Borstels van Pressovac hebben een 6 kant aansluiting en alleen geschikt voor de 
Pressovac assen

Artikel nr. Ø 
[mm]

Lengte 
[m]

kern aan-
sluiting

omschrijving

205001003 12 5 8 6-kant Flexibele as 5 meter heavy duty

205001008 12 8 8 6-kant Flexibele as 8 meter heavy duty

205001012 12 12 8 6-kant Flexibele as 12 meter heavy duty

205001015 12 15 8 6-kant Flexibele as 15 meter heavy duty

205001020 12 20 8 6-kant Flexibele as 20 meter heavy duty

Artikel nr. Ø 
[mm]

Lengte 
[m]

aan-
sluiting

omschrijving

205002003 12 5 6-kant Starre as 5 meter heavy duty

205002004 12 8 6-kant Starre as 8 meter heavy duty

205002005 12 12 6-kant Starre as 12 meter heavy duty

205002006 12 15 6-kant Starre as 15 meter heavy duty

Art. nr. Ø 
[mm]

aan-
sluiting

bezetting omschrijving

211012002 100 6-kant zacht luchtkanaalborstel Ø100mm zacht 

211012003 125 6-kant zacht luchtkanaalborstel Ø125mm zacht

211012004 160 6-kant zacht luchtkanaalborstel Ø160mm zacht

211012005 200 6-kant zacht luchtkanaalborstel Ø200mm zacht

211012006 250 6-kant zacht luchtkanaalborstel Ø250mm zacht

211012007 315 6-kant zacht luchtkanaalborstel Ø315mm zacht

211013002 100 6-kant hard luchtkanaalborstel Ø100mm hard

211013003 125 6-kant hard luchtkanaalborstel Ø125mm hard

211013004 160 6-kant hard luchtkanaalborstel Ø160mm hard

211013005 200 6-kant hard luchtkanaalborstel Ø200mm hard

211013006 250 6-kant hard luchtkanaalborstel Ø250mm hard

211013007 315 6-kant hard luchtkanaalborstel Ø315mm hard

211012001 set van 6 borstels Ø100-315mm zacht

211013007 set van 6 borstels Ø100-315mm hard

205003001 Koppelunit om pressovac assen met elkaar te verbinden

212001004 set centreer schijven Ø150 - Ø350mm (4 stuks)

212001002 set centreer schijven Ø150 - Ø500mm (5 stuks) voor starre assen

212002012 set cilindrische afdichtelementen 2 x 6 stuks (Ø100 - Ø315mm)

205005001 Draagtas voor flexibele assen.

Luchtkanaalborstels voor pressovac assen met accessoires
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PMB075 borstelmachine
De borstelmachine PMB-075 is de ideale hulp als u luchtkanalen 
reinigt met flexibele assen. 

De machine is dusdanig ontworpen dat het invoeren van de 
flexibele assen in de luchtkanalen en het aansturen van de ma-
chine super snel en door slechts 1 persoon gedaan kan worden. 
Met behulp van de PMB-075 kunt u de personeelskosten ver-
minderen en de efficiency verhogen. Hierdoor heeft de machine 
een zeer korte terugverdientijd.

Met de bedrade afstandsbediening kunt u de borstelmachine 
links of rechtsom laten draaien en stoppen. Door het verande-
ren van de draairichting kunt u nu ook perfect de rechthoekige 
kanalen reinigen. 

Ook is de machine uitgevoerd met een toerenregeling. U kunt zo 
voor elk kanaaltype en diameter het meest geschikte toerental 
bepalen.

Technische specificaties
Behuizing
lengte 530mm
breedte 205mm
hoogte 330mm
Materiaal behuizing RVS
Gewicht 20kg
lengte aansluitsnoer 5m
Bedieningspaneel toerenregeling

noodstop
hoofdschakelaar

Bescherming IP42
Elektrisch
Aansluitspanning 230 VAC 1-fase 50 Hz
Vermogen 0,75 kW
Toerental 0 - 1450 omw/min
Draairichting links/rechtsom
Afstandsbediening
Lengte data kabel 5m
Lengte 165 mm
Breedte 70 mm
Dikte  50 mm
Bedieningspaneel draairichting rechts

draairichting links
stop

Boorkop
instelbereik 2-13mm

Voor de inspanning van de flexibele assen is gebruik gemaakt van een boorkop met een inspanbereik van 3 tot 13 mm.  Het grote 
voordeel hiervan is dat verschillende soorten flexibele assen kunnen worden ingespannen.

Artikelnummer:  9205020
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E-box borstelmachine
De E- box borstelmachine is de ideale hulp als u luchtkanalen 
reinigt met flexibele assen. 

Deze lichtgewicht machine is dusdanig ontworpen dat het invoe-
ren van de flexibele assen in de luchtkanalen en het aansturen 
van de machine super snel en door slechts 1 persoon gedaan 
kan worden. 

Qua aansturing kan worden gekozen voor:
• bedrade afstandsbediening met 4m kabel
• bedrade voetpedaal met 5m kabel
• draadloze afstandsbediening

Ook is de machine uitgevoerd met een toerenregeling. U kunt zo 
voor elk kanaaltype en diameter het meest geschikte toerental 
bepalen.

Technische specificaties
Behuizing
lengte 400mm
breedte 390mm
hoogte 215mm
Materiaal behuizing kunststof / metaal
Gewicht 7,5kg
lengte aansluitsnoer 5m
Bedieningspaneel toerenregeling

noodstop
hoofdschakelaar

Bescherming IP42
Elektrisch
Aansluitspanning 230 VAC 1-fase 50 Hz
Vermogen 0,36kW
Toerental 200 - 1100 omw/min
Draairichting links/rechtsom
Boorkop
instelbereik 2-13mm

Voor de inspanning van de flexibele assen is gebruik gemaakt van een boorkop met een inspan-
bereik van 2 tot 13 mm.  Het grote voordeel hiervan is dat verschillende soorten flexibele assen 
kunnen worden ingespannen.

De E-box machine kan bovendien worden uitgevoerd met een moment instelling. Dit zorgt ervoor 
dat de machine uitgeschakeld wordt als de belasting op de as te hoog wordt. Dit voorkomt asbreuk.

Een extra stopcontact op de machine is handig voor als u andere elektrische apparatuur wilt gaan 
gebruiken zoals bijvoorbeeld een video inspectie systeem.

Artikel nr. omschrijving
201003011 E-box met bedrade en draadloze afstandsbediening

201003012 E-box met voetschakelaar en draadloze afstandsbe-
diening

201003013 E-box met bedrade en draadloze afstandsbediening 
en moment instelling.
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E20/E30 Elektrische reinigingshaspel (kanalen 100 - 400mm)

Artikel nr. omschrijving
201002003 E20 haspel met 20m as en bedrade afstandsbediening

201002011 E20 haspel met 20m as, bedrade & draadloze af-
standsbediening

201002014 E30 haspel met 30m as,  bedrade & draadloze af-
standsbediening

Specificaties E20/E30

Af
m

eti
ng

en

Trommel 650 mm

Lengte 700 mm

Breedte 365 mm

Hoogte 710 mm

Gewicht 30 kg

As lengte max 20  of 30m

Stroom aansluiting 230 VAC 1-fase

Aansluitsnoer 10 m

Afstandsbediening ja

Draairichting rechts / links

Toerental 200 - 1100 omw/min

230 VAC aansluiting max 500 W per stuk

Horizontale kanalen Ø100 - Ø315mm

Verticale kanalen tot Ø 400mm

Deze elektrische aangedreven haspel is ideaal voor het reinigen 
van de kleine tot middelgrote luchtkanalen. Door de geïntegreerde 
krachtige elektromotor hoeft u hier geen boormachine aan de as te 
koppelen, maar hebt u alles in 1. 

Er wordt gebruik gemaakt van een hoogwaardige flexibele as waar-
mee verticalen kanalen tot een diameter van 400mm en horizontale 
kanalen met een diameter van  Ø100 tot Ø 315mm kunnen worden 
gereinigd. 

Bij de ontwikkeling van deze machine is vooral gekeken naar hoog 
kwaliteitsniveau, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zo is deze ma-
chine:

•  Zeer wendbaar door kleine wieltjes
•  Zeer compact (70x61x26cm B x H x D)
•  Eenvoudig te hanteren door handgrepen
•  Slechts 30 kg.
•  Voorzien van bedrade (4m) afstandsbediening
•  Voorzien van een verwisselbare draairichting
•  Voorzien van een variabel toerental 100-1100 omw/min
•  Inzetbaar tot een kanaallengte van 20m of 30m.
• Voorzien van 2 extra stopcontacten van 230 VAC

zachte borstel harde borstels Atex dust 21/22

Ø 100mm 211.012.002 211.013.002 211.014.002

Ø 125mm 211.012.003 211.013.003 211.014.003

Ø 160mm 211.012.004 211.013.004 211.014.004

Ø 200mm 211.012.005 211.013.005 211.014.005

Ø 250mm 211.012.006 211.013.006 211.014.006

Ø 315mm 211.012.007 211.013.007 211.014.007

6 delige set 211.012.001 211.013.001

E20 steunschijven set 4 st Ø150 - Ø315mm 212.001.004

Afsluit foam 2 x 6 stuks Ø100 - Ø315mm 212.002.012

Centreerborstelset voor Ø315 - 400mm kanalen 211.101.001
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P25/P40 Perslucht reinigings haspels voor kanalen 200 - 1200mm

Artikel nr. Omschrijving
201001101 P25 haspel met 25m slang en luchtmotor

201001102 P40 haspel met 40m slang en luchtmotor

201001202 P40 haspel met 40m slang  en luchtmotor explosie 
veilig ATEX GD 21-22

Accessoires:

202002001 Pneumatisch tijdgestuurde omdraaiautomaat 

203001001 Draadloze afstandsbediening (aan/uit)

204001003 Centreer unit voor P25/P40

204001004 T-borsteladapter met begleidingswielen voor recht-
hoekige kanalen.

212001001 Centreer schijven voor ronde kanalen 5st. Ø315 - 
Ø800mm

212001002 Centreer schijven voor rechthoekige kanalen 5st. 
Ø150 - Ø500mm

212002001 Set afdichtelementen 2x8 stuks Ø100 - Ø500mm

210001001 K-370 compressor 230V 10A 370L

209001003 Spuitnozzle voor desinfectie

Specificaties P25 P40

af
m

eti
ng

en

Lengte (cm) 100 100

Breedte (cm) 60 60

Hoogte (cm) 100 100

Gewicht (kg) 30 40

slang lengte (m) 25 40

min. luchtdruk (bar) 6

luchtverbruik (liter/min) 360 bij 6 bar

max. koppel N/m 4

Draairichting links/rechts

Kanaal diameter 200 - 1200mm

Bij deze haspels wordt door middel van perslucht een luchtmotor 
aangedreven die zich aan het einde van de luchtslang bevindt. De 
luchtslang zelf is op een roterende haspel gewikkeld die op zijn beurt 
weer aangesloten wordt op de compressor. De borstel wordt direct 
gemonteerd op de luchtmotor en op deze manier in het kanaal 
geschoven. De draairichting van de motor kan eenvoudig worden 
bepaald door een op het frame gemonteerde schakelaar.   

Standaard wordt de haspel geleverd met een 25 of 40m slang, een 
luchtmotor met 2 draairichtingen en een schakelaar om handmatig 
de draairichting in te stellen.

Eventueel kunt u de haspel uitvoeren met een automaat die de draai-
richting na een bepaalde in te stellen tijd automatisch omdraait. Dit is 
voor rechthoekige kanalen zeer gemakkelijk omdat de ronde borstel 
dan van de ene naar de ander kant beweegt en op deze manier het 
hele kanaal reinigt.

Voor de grotere ronde kanalen is de centreerunit een onmisbaar stuk gereedschap. Deze unit past zich automatisch aan,  aan de diameter van 
het kanaal. De borstel blijft altijd centraal in het kanaal draaien. 

Speciaal voor de rechthoekige kanalen is er een T-borstel adapter ontwikkeld. Hierop passen speciale borstels. Met behulp van deze unit kun-
nen de rechthoekige kanalen sneller gereinigd worden.
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Luchtkanaal borstels voor ronde kanalen

Luchtkanaal borstels voor rechthoekige kanalen

Artikel nr. Omschrijving
211001001 12 delige standaard borstelset voor ronde kanalen 2x100, 2x125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800

211002001 10 delige harde borstelset  voor ronde kanalen 2x100, 2x125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

211009001 10 delige extra harde borstelset  voor ronde kanalen2x100, 2x125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

211007001 12 delige schuurnylon borstelset  voor ronde kanalen 2x100, 2x125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800

Artikel nr. Omschrijving
211003001 12 delige standaard borstelset voor rechthoekige kanalen 2x150, 2x200, 2x250, 2x300, 2x400, 2x500

211004001 12 delige harde borstelset voor rechthoekige kanalen 2x150, 2x200, 2x250, 2x300, 2x400, 2x500

211010001 12 delige extra harde borstelset voor rechthoekige kanalen 2x150, 2x200, 2x250, 2x300, 2x400, 2x500

211008001 12 delige schuurnylon borstelset voor rechthoekige kanalen  2x150, 2x200, 2x250, 2x300, 2x400, 2x500

Diameter standaard 
borstels

harde 
borstels 

extra harde 
borstels

Schuurnylon 
borstels

Ø 100mm 211001002 211002002 211009002 211007002

Ø 125mm 211001003 211002003 211009003 211007003

Ø 160mm 211001004 211002004 211009004 211007004

Ø 200mm 211001005 211002005 211009005 211007005

Ø 250mm 211001006 211002006 211009006 211007006

Ø 315mm 211001007 211002007 211009007 211007007

Ø 400mm 211001008 211002008 211009008 211007008

Ø 500mm 211001009 211002009 211009009 211007009

Ø 630mm 211001010 211002010 211009010 211007010

Ø 800mm 211001011 211002012 211009011 211007011

Ø 1000mm 211001012 211002013 - -

Ø 1200mm 211001013 211002014 - -

standaard 
borstels

harde 
borstels 

extra harde 
borstels

Schuurnylon 
borstels

Ø 100mm 211003002 211004002 - -
Ø 150mm 211003003 211004003 211010003 211008003
Ø 200mm 211003004 211004004 211010004 211008004
Ø 250mm 211003008 211002008 211010005 211008005
Ø 300mm 211003005 211004005 211010006 211008006
Ø 400mm 211003006 211004006 211010007 211008007
Ø 500mm 211003007 211004007 211010008 211008008

Deze borstels hebben een zeskantige aansluiting en zijn geschikt voor de P25/P40 haspel, de E20 haspel en de pressovac HD flexibele assen.

Deze borstels hebben een zeskantige aansluiting en zijn geschikt voor de P25/P40 haspel.
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EDW15/20 Elektrische kanaal wasmachine (kanalen 100 - 500mm)

Artikel nr. omschrijving
201005001 EDW15 Aluminium frame 15 meter lange multi as

201005011 EDW15S RVS frame met 15 meter lange multi as

201005002 EDW20 Aluminium frame 20 meter lange multi as

201005012 EDW20S RVS frame met 20 meter lange multi as

Technische specificaties
Afmeting (HxLxW) EDW15 700x700x700mm

EDW20 700x700x540mm

Inzetgebied kanalen Ø100 tot Ø500mm
lengte max 20m

Mulit as 15 of 20m multi as met borstel as 
en hogedruk slang

Water aansluiting Max 90°C en 150 bar

Elektrische aansluiting 230VAC 50/60Hz 1-fase 6A

Draairichting links/rechtsom

Toerental 200 - 1100 rpm

Was functies spoeien, borstelen, inschuimen, 
spoelen, desinfecteren

Standaard accessoires draadloze afstandsbediening start/
stop en wisseling draairichting

set spray en spoel nozzles

De EDW elektrische luchtkanaal wasmachine is een reinigingshaspel 
met een geïntegreerde wasfunctie. Dit maakt deze haspel ideaal voor 
het reinigen van vette luchtafvoer kanalen in kleine tot middelgrote 
professionele keukens.

Door de zeer geringe afmetingen en de elektrische aandrijving, is 
deze unit zeer geschikt voor gebruik in kleine ruimtes waar geen 
perslucht aanwezig is.

De EDW is geschikt voor het sproeien van chemicaliën, inschuimen, 
borstelen, spoelen en desinfecteren van luchtkanalen, afvoerbuizen 
en ander kanalen.

Voordelen:
• Mobiel en licht in gewicht
• Door slechts 1 persoon te bedienen
• Geen perslucht nodig
• Werkt met de meest hogedruk reinigers
• Instelbare draaisnelheid van de borstel
• Instelbare draairichting links of rechtsom
• Draadloze afstandsbediening voor start/stop van de borstel en  

wisselen van draairichting
• Draadloze afstandsbediening voor start/stop toevoer chemicali-

en en water (optioneel).
• Ook te gebruiken voor luchtkanaalreiniging

Accessoires:

203005001 Afstandsbediening start stop toevoer water en chemicaliën

219001001 Schuimkop voor EDW en EDP

209001005 Desinifectie sproeikop voor EDW en EDP

219001101 Schuimkit met schuimkop, chemicaliën doseerunit en chemicaliën houder

213002001 FT-24 schuim en desinfectie rvs tank. 24 liter met 10m slang en spuitlans

211001102 Standaard borstelset 8 stuks Ø100, 125, 160, 200, 250 ,315, 400, 500mm

211002102 Harde borstelset 8 stuks Ø100, 125, 160, 200, 250 ,315, 400, 500mm

211009102 Extra harde borstelset 8 st. Ø100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500mm

211101003 Centreerborstelset (3 stuks) voor kanalen Ø250 - Ø500mm

211101001 Centreer/vacuüm schijven (4 stuks) Ø150 - Ø350mm

Wij kunnen de EDW in verschillende sets aanbie-
den. Zo kan worden gekozen voor:

• EDW set basis: voor het reinigen van ver-
ontreinigde kanalen en afvoer kanalen

• EDW set geavanceerd: voor het reinigen 
van vette kanalen in keukens

• EDW set professioneel: voor het reinigen 
van vette kanalen in keukens en voor het 
reinigen van luchtkanalen in het algemeen
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PDW25/30 Perslucht kanaal wasmachine (kanalen 200 - 800mm)

Artikel nr. omschrijving
201004011 PDW25 RVS frame met 25m multislang

201004012 PDW30 RVS frame met 30m multislang

Technische specificaties
Afmeting (HxLxW)

Inzetgebied kanalen Ø200 tot Ø800mm
lengte max 30m

Mulit slang 25 of 30m multi slang met diverse 
kanalen oa. een hogedruk slang

Water aansluiting Max 90°C en 150 bar

Min. luchtdruk 6 bar

luchtverbruik 360 l/min bij 6 bar

draairichting links/rechtsom

Was functies spoeien, borstelen, inschuimen, 
spoelen, desinfecteren

Standaard accessoire set spray en spoel nozzles

De PDW perslucht gedreven kanaal wasmachine is een reinigings-
haspel met een geïntegreerde wasfunctie. Dit maakt deze haspel 
ideaal voor het reinigen van vette luchtafvoer kanalen in middelgrote 
tot grote professionele keukens.

De borstels worden bij deze unit direct op de luchtmotor gemonteerd 
waardoor een groot moment kan worden overgebracht. 

De EDW is geschikt voor het sproeien van chemicaliën, inschuimen, 
borstelen, spoelen en desinfecteren van luchtkanalen, afvoerbuizen 
en ander kanalen.

Voordelen:
• Mobiel en licht in gewicht
• Door slechts 1 persoon te bedienen
• Werkt met de meest hogedruk reinigers
• Instelbare draaisnelheid van de borstel
• Instelbare draairichting links of rechtsom
• Draadloze afstandsbediening voor start/stop van de borstel en  

wisselen van draairichting
• Draadloze afstandsbediening voor start/stop toevoer chemicali-

en en water (optioneel).
• Ook te gebruiken voor luchtkanaalreiniging

Accessoires:

219004001 Schuimkit kit voor PDW25/30

203004001 Draadloze afstandsbediening voor start stop luchtmotor

204004004 T-borstel adapter  inclusief wielen en schijven voor rechthoekige kanalen 

204004003 Centreerunit voor PDW25/30 voor gebruik bij kanalen vanaf Ø500mm

213002001 FT-24 schuim en desinfectie rvs tank. 24 liter met 10m slang en spuitlans

211002101 Borstelset hard voor ronde kanalen 5 stuks Ø200-500mm

211009001 Borstelset extra hard voor ronde kanalen 5 stuks Ø200-500mm

211015001 Borstelset hard voor rechthoekige kanalen 2 x 5 stuks Ø200-500mm

211016001 Borstelset extra hard voor rechthoekige kanalen 2 x 5 stuks Ø200-500mm

Wij kunnen de PDW in verschillende sets aan-
bieden. Zo kan worden gekozen voor:

• PDW set basis: voor het reinigen van ver-
ontreinigde kanalen en afvoer kanalen

• PDW set geavanceerd: voor het reinigen 
van vette kanalen in keukens

• PDW set professioneel: voor het reinigen 
van vette kanalen in keukens en voor het 
reinigen van luchtkanalen in het algemeen

Binnenkort le
verbaar
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Afzuigventilator PMS037

Afzuigventilator voor de grotere projecten

Afzuigventilator PMS075

Zeer compacte en lichtgewicht (slechts 16kg) afzuigventilator. Ideaal voor gebruik bij reini-
ging van luchtkanalen in woningen en appartementen. Het metalen huis heeft frame voor 
gemakkelijk plaatsen en een draagbeugel voor transporteren. Voorzien van een start stop 
schakelaar en 5m aansluitsnoer. De F7 stofzak wordt aan de perszijde gemonteerd.

De meest ideale afzuigventilator voor het reinigen van luchtkanalen in woonhuizen en 
appartementen en kleine utiliteitsbouw.  Zeer robuust door het aluminium huis en waaier. 
Kan probleemloos stof met stukken betongruis verplaatsen. Het metalen frame maakt het 
geheel handzaam en makkelijk te positioneren. Voorzien van een start/stop schakelaar en 
5m aansluitsnoer. De F7 stofzak wordt op de perszijde gemonteerd.

Dit model kan ook met regelbare capaciteit worden geleverd.

Specificaties
lengte 465mm Spanning 230VAC 1-fase
breedte 425mm Vermogen 0,37kW
hoogte 425mm Capaciteit 1160 m3/uur
Materiaal behuizing metaal Druk 940Pa
Gewicht 16 kg inlaat 125mm

specificaties
lengte 667mm Spanning 230VAC 1-fase
breedte 556mm Vermogen 0,75kW
hoogte 620mm Capaciteit 2500 m3/uur
Materiaal behuizing aluminium Druk 1800 Pa
Gewicht 27kg inlaat 160/125mm

S110  artikelnr. 206001009
Spanning 230VAC 1-fase
Vermogen 1,1kW
Capaciteit 2400 m3/uur
Druk 2150Pa
Gewicht 28 kg
Aansluiting Ø200mm

Artikel nr. omschrijving
9205023 PMS075 afzuigventilator

9205024 PMS075 afzuigventilator met regeling

DPG127-set Set met luchtslang Ø125mmx5m verloop naar Ø100 en 80mm opsluitset 
met deksels, telescoopstok

207002009 F7 stofzak

Artikel nr. omschrijving
9205027 PMS037 afzuigventilator met aansluitstukken

DPG127-set Set met luchtslang Ø125mmx5m verloop naar Ø100 en 80mm opsluitset 
met deksels, telescoopstok

207002009 F7 stofzak

Geschikt voor gebruik bij reiniging van luchtka-
nalen in kleine gebouwen met relatief kleinere 
luchtkanalen (160 - 250mm). 

Voor het filteren van de lucht kan de F50 filter 
unit worden gebruikt.
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De SU-50 is een krachtige mobiele afzuigventilator met traploos regelbare capaciteit en 
geschikt voor het reinigen van luchtkanalen in kleine gebouwen en kantoren.

Deze unit is compact en robuust en zeer gemakkelijk te gebruiken met de F50  filter unit. 

SU-50 Afzuigventilator
Artikel nummer 206002006 Spanning 230VAC 1-fase
Accessoire extra stopcontact Vermogen 1,35kW
Afmeting (HxLxB) 880x580x610mm Capaciteit 0 - 4500 m3/uur
Materiaal behuizing aluminium Druk 1100 Pa
Gewicht 40kg inlaat/uitlaat 315mm

S150  artikelnr. 206001005
Spanning 230VAC 1-fase
Vermogen 1,5kW
Capaciteit 4000 m3/uur
Druk 1700Pa
Gewicht 45 kg
Aansluiting Ø315mm

S220  artikelnr. 206001006
Spanning 400VAC 3-fase
Vermogen 2,2kW
Capaciteit 5500m3/uur
Druk 1700Pa
Gewicht 45 kg
Aansluiting Ø315mm

S400  artikelnr. 206001007
Spanning 400VAC 3-fase
Vermogen 4,0kW
Capaciteit 8000m3/uur
Druk 2300Pa
Gewicht 55 kg
Aansluiting Ø315mm

S750  artikelnr. 206001008
Spanning 400VAC 3-fase
Vermogen 7,5kW
Capaciteit 10000m3/uur
Druk 3500Pa
Gewicht 90 kg
Aansluiting Ø315mm

Geschikt voor gebruik bij reiniging van lucht-
kanalen in kleine gebouwen en kantoren. 

Voor het filteren van de lucht kan de F50 filter 
unit worden gebruikt.

Geschikt voor gebruik bij reiniging van lucht-
kanalen in kleine gebouwen en kantoren. 

Voor het filteren van de lucht kan de F100 
filter unit worden gebruikt.

Geschikt voor gebruik bij reiniging van luchtka-
nalen in appartement gebouwen en kantoren. 

Voor het filteren van de lucht kan de F100 
filter unit worden gebruikt.

Ook leverbaar met:
• capaciteitsregeling art.nr. 206002002
• ATEX zone 22 dust art.nr. 206004005

Geschikt voor gebruik bij reiniging van lucht-
kanalen in grote gebouwen en fabrieken. 

Voor het filteren van de lucht kan de F100 
filter unit worden gebruikt.

Ook leverbaar met:
• capaciteitsregeling art.nr. 206002003
• ATEX zone 22 dust art.nr. 206004006
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SFU-10 compacte afzuigventilator met filterunit

HAC-10 luchtfilter

HAC-10
Artikel nummer 206005001

Afmeting (HxLxW) 410x540x410mm

Gewicht 21 kg met filters

Maximale capaciteit 1000m3/h met Hepa filter

Capaciteit regeling 2 standen

uitlaat Ø [mm] 160

Spanning 230VAC 1-fase

Vermogen 285 W

Filter G3 + HEPA H13

Filter controle Alarm bij lekkage, 
Herinnering voor uitwisselen filter

HAC-10
Artikel nummer

Afmeting (HxLxW) mm

Gewicht kg met filters

Maximale capaciteit 1000m3/h met Hepa filter

Capaciteit regeling 2 standen

uitlaat Ø [mm] 160

Spanning 230VAC 1-fase

Vermogen 285 W

Filter G3 + F7

Filter controle filter uitwisselen signaal

Artikel nr. omschrijving
208001010 Afvoerslang Ø200mm

208001011 Afvoerslang Ø160mm

206005002 Inlaat aansluiting

207002021 HEPA filter H13 voor HAC-10

207002022 Pak met 20 G3 voorfilters voor HAC-10

206005003 Transport tas voor HAC-10

De HAC-10 is een compacte HEPA  H13 lucht filter die met 2 capaci-
teiten kan werken en waarvan de maximale capaciteit 1000 m3/uur 
bedraagt.

De unit is uitermate geschikt voor het reinigen van lucht of controle-
ren van het stofgehalte bij sloopwerkzaamheden of verbouwingen.

Voordelen zijn:
• Robuust en lichtgewicht
• Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
• Meerdere HAC-10 units zijn stapelbaar
• Filter lekkage allarm (licht en zoemer)
• Waarschuwingslamp voor vervuild filter
• Enkel fase motor met 2 snelheden

De SFU-10 is een afzuigventilator en filter samengebouwd in 1 unit. 
Het is de meest ideale unit die u kunt gebruiken bij het reinigen van 
luchtkanalen in appartementen en woningen.  

De unit is licht in gewicht, mobiel en zeer gemakkelijk te vervoeren.  
Combineert u deze unit met de E-box dan is transporten van uw ge-
reedschappen over een grote afstand (flatgebouw) zeer eenvoudig en 
een groot pluspunt.

Binnenkort le
verbaar
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Filterunits

SFU-50 compacte afzuigventilator met filterunit

De filterunits hebben een lichtgewicht en robuust aluminium frame 
dat voorzien is van een handgreep. Ook zijn zij uitgevoerd met wielen 
zodat ze eenvoudig over de werkvloer te verplaatsen zijn en gemakke-
lijk in en een bus of aanhanger te tillen zijn.

De filterunits zijn zo opgebouwd, dat na de inlaat de lucht als eerste in 
een  G3 voorfilter komt. Na de voorfilter komt de lucht in een kamer 
waarin een F7 (standaard), een HEPA of een koolstof filter kan worden 
gehangen. De lucht die weer uit de filter wordt geblazen is schoon. 
Eventueel kan op de uitblaasopening van de filterunit een buisvormige 
plastic folie worden gemonteerd die de gefilterde lucht wegvoert van 
de werkplek  of naar buiten voert. 

De filterunits zijn uitgevoerd met een drukmeter waarmee de vervui-
lingsgraad van de filter kan worden gevolgd.

F50 F100
artikel nummer 207001001 207001002

Lengte (mm) 900 900

Breedte (mm) 650 650

Hoogte (mm) 750 1375

Gewicht (kg) 30 45

Inlaat Ø [mm] 160 -315 250-315

Uitlaat Ø [mm] 400 500

Max filtratie m3/uur 5000 10.000

Voorfilter G3 592x592x15 2x(592x592x15)

Hoofdfilter F7 592x592x600 2x(592x592x600)

SFU-50
artikel nummer 206003001

Lengte (mm) 1182

Breedte (mm) 612

Hoogte (mm) 874

Gewicht (kg) 60

inlaat Ø [mm] 315

uitlaat Ø [mm] 315

Spanning 230VAC 1-fase

Vermogen kW 1,4

Max. capaciteit regelbaar m3/uur 4.500

Druk Pa 1.200

voorfilter G3 592x490x15

hoofdfilter F7 592x490x292

artikel nr. omschrijving
207002001 G3 + G7 filterset

207002002 Actieve koolfilter

207002003 HEPA filter H11

207002004 HEPA filter H13

Artikel nr. omschrijving
207002012 G3 + G7 filterset voor SFU-50

207002013 G3 voorfilter  voor SFU-50 (10 stuks)

207002014 F7 filter voor SFU50

207002012 Active koolfilter voor SFU 50

207002017 HEPA filter H13 voor SFU 50

De SFU-50 is zowel een afzuigventilator als filterunit. Door de inte-
gratie van beide mogelijkheden is een zeer compacte unit verkregen. 
Deze unit is uw ideale partner bij het reinigen van luchtkanalen in 
klein fabriekspanden, kantoorgebouwen of zorginstellingen.

De ventilator is in toeren te regelen zodat zowel kleine tot medium 
grote luchtkanalen optimaal kunnen worden gereinigd.
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PU spiraal Luchtslangen

Inspectie luiken

Artikel nr. Ø 
[mm]

Lengte 
[m]

Omschrijving

LR1100 100 5 Versterkte luchtslang  Ø100x5m

LR1125 125 5 Versterkte luchtslang Ø125x5m

LR1125set 125 5 Luchtslang Ø125x5m met verloop naar Ø100 en 
Ø80mm 2 deksels en steekmoffen.

208001001 160 4 + 6 Luchtslangset Ø160mm stuk van 4 en 6 meter

208001002 200 4 + 6 Luchtslangset Ø200mm stuk van 4 en 6 meter

208001004 315 4 + 6 Luchtslangset Ø315mm stuk van 4 en 6 meter

208001008 315 5 Luchtslangset Ø315mm stuk van 5 meter

208001009 315 10 Luchtslangset Ø315mm stuk van 10 meter

217001001 640 270 Folie slang Ø 640mm x 270meter

Artikel nr. Ø 
[mm]

Inspectieluiken voor ronde kanalen 

IS100 100 Inspectiedeksel Ø100 mm(180x180mm) 

IS125 125 Inspectiedeksel Ø125mm (180x180mm) 

IS160 160 Inspectiedeksel Ø160mm (250x150mm)

IS200 200 Inspectiedeksel Ø200mm (250x150mm)

IS250 250 Inspectiedeksel Ø250mm (250x150mm)

IS315 315 Inspectiedeksel Ø315mm (250x150mm)

IS355 355 Inspectiedeksel Ø355mm (250x150mm)

IS400 400 Inspectiedeksel Ø400mm(250x150mm)

Artikel nr. Inspectieluiken voor rechthoekige kanalen 
IPD000 Inspectieluik 650x500mm

IPD001 Inspectieluik 500x380mm

IPD002 Inspectieluik 380x240mm

IPD003 Inspectieluik 240x150mm

Art. nr. Omschrijving
DH012 Deksel Ø125mm

DH016 Deksel Ø160mm

DH020 Deksel Ø200mm

DH031 Deksels Ø315mm

Art. nr. Omschrijving
LSV012 Steekverbinding kenlok Ø125mm

LSV016 Steekverbinding kenlok Ø160mm

LSV020 Steekverbinding kenlok Ø200mm

LSV031 Steekverbinding kenlok Ø315mm

LVG031.020 Geperst verloop 315-200mm vv kenlok

LVG031.016 Geperst verloop 315-160mm vv kenlok

LVG020.016 Geperst verloop 200-160mm vv kenlok

LVG020.012 Geperst verloop 200-125mm vv kenlok

LVG016.012 Geperst verloop 160-125mm vv kenlok

LVG012.010 Geperst verloop 125-100mm vv kenlok

LVG012.008 Geperst verloop 125-80mm vv kenlok

Art. nr. Omschrijving
SVH012 Steekverbinding Ø125mm

SVH016 Steekverbinding Ø160mm

SVH020 Steekverbinding Ø200mm

SVH031 Steekverbinding Ø315mm
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Retour en toevoer ventielen

overige luchtkanaal artikelen.

Ø 
[mm]

art. nr. omschrijving art. nr. omschrijving

80 DVS008 Metalen retourventiel 
met bus. Kleur wit (RAL 
9010)

DVSC008 Metalen retourventiel met 
veer. Kleur wit (Ral 9010)100 DVS010 DVSC010

125 DVS012 DVSC012

160 DVS016 DVSC016

200 DVS020 DVSC020

Ø 
[mm]

art. nr. omschrijving art. nr. omschrijving

100 DDAV010 Kunststof retour en toe-
voer ventiel met monta-
gebus en klemming

DAV010 Kunststof retourventiel met 
klemveren125 DDAV012 DAV012

150 DDAV015 DAV015

200 DDAV020 DAV020

Ø 
[mm]

art. nr. omschrijving art. nr. omschrijving

80 DVSP008 Metalen toevoerventiel 
met veer. Kleur wit (RAL 
9010)

100 DVSP010

125 DVSP012

160 DVSP016

200 DVSP020

Art. nr. Omschrijving
920225 Foam afdichtelement Ø110-150mm

920226 Foam afdichtelement Ø140-180mm

920227 Foam afdichtelement Ø170-210mm

920228 Foam afdichtelement Ø230-270mm

920229 Foam afdichtelement Ø110x150mm met gat Ø40mm

920221 Rubber balg opblaasbaar 100-250mm

920223 Rubber balg opblaasbaar 200-400mm

920219 Rubber balg opblaasbaar 315-630mm

920222 Balg klem voor afdichting 

209001010 5 liter rvs druktank, 8m slang, kogelkraan, instelbare mistnozzle, 2 
begeleidingsunits Ø150mm, handspray nozzle, 2 x 5 liter desinfectie 
middel

HP5L Desinfectiemiddel can a 5 liter

213001001 Vetschraper set (3+1) Ø250 - Ø400 + 1 x rechthoekige schraper

213001003 Vetschraper set (6+1) Ø125 - Ø400 + 1 x rechthoekige schraper

213001002 verlengstokken voor verschrapers 5 x 2m
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Instap perslucht luchtkanaal reinigingsset

Comfort perslucht luchtkanaal reinigingsset

Perslucht haspel 

Art. nr. Omschrijving
920200 Instapset. 7m speciale flexibele luchtslang, kogelkraan afsluiter, rote-

rende helikopter douche (achterwaarts)

Art. nr. Omschrijving
920201 Comfort set bestaande uit: persluchthaspel met 10m gewapende 

persluchtslang Ø14mm, Persluchthaspel met 20m persluchtslang, 
Luchtzweep 7 voudig 50cm. Helikopter douche achterwaarts, gelei-
dingskogel, Aluminium transportkoffer XXL

Art. nr. Omschrijving
920202 Persluchthaspel met digitale lengte aanduiding, 10meter gewapende 

persluchtslang Ø14mm

920207 Deze rollende kogel wordt gebruikt voor het geleiden van de versterk-
te persluchtslang in rechthoekige kanalen

920208 Helikopter douche achterwaarts. Ten behoeven van persluchtreiniging 
van ronde kanalen met hardnekkige aanslag

920207 Helikopterdouche voorwaarts. Ten behoeven van persluchtreiniging 
van ronde kanalen met hardnekkige aanslag

920210 Luchtzweep 50cm 7 voudig Ø2mm. Ten behoeve van persluchtreini-
ging van grote ventilatiesystemen

920203 Persluchtslanghaspel 20m. inclusief 1,5m aansluitslang en koppeling 
21

Luchtkanalen kunnen ook worden gereinigd met persluchtsystemen. Dit instapmodel is 
gemaakt voor ronde kanalen tot 125mm  en voorzien van een naar achter blazende en 
roterende helikopter douche. 

Luchtkanalen kunnen ook worden gereinigd met persluchtsystemen. Met de comfort set 
kunnen zowel rechthoekige als ronde kanalen worden gereinigd. Bij de rechthoekige ka-
nalen heeft de luchtzweep een zeer gunstige reinigende werking. De luchtslange slingere 
zich in alle hoeken van het kanaal en slaan het vuil los van de wand.

Luchtkanalen kunnen ook worden gereinigd met persluchtsystemen. Deze perslucht 
haspel met digitale lengte aanduiding is ideaal voor het reinigen van rechthoekige en 
ronde luchtkanalen.






