De producten van Kiekens Products maken alweer enige
tijd deel uit van het brede assortiment van J. van der Sluis
Anna Paulowna BV. Kiekens heeft een grote ervaring met
het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige
stofzuigers die worden toegepast in zowel de land- en
tuinbouw als de industrie.

Vestiging Dirkshorn
Industrieterrein De Banne
C. de Vriesweg 3-5
1746 CL Dirkshorn
T 0224-551387
F 0224-552068
E info@vandersluisbv.nl
I www.vandersluisbv.nl

Vestiging Anna Paulowna
Spoorsingel 17
1761 EA Anna Paulowna
T 0223-531644
F 0223-532762
E info@jvandersluis.nl
I www.jvandersluis.nl

Bezoek onze website www.jvandersluis.nl voor meer informatie of
neem contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers en
e-mail adressen.

SPECIFICATIES

B151

B192

C193

C335

motorvermogen [W]
1 x 1.500
2 x 1.000
3 x 1.000
turbo-ventilator
2-traps
2-traps
2-traps
onderdruk [Pa]**
24.500
20.500
20.500
luchtverplaatsing [m3/h]**
240
370
540
spanning [V]/[Hz]*
230/50/60
230/50/60
230/50/60
beschermingsgraad
IP 44
IP 44
IP 44
elektrische beschermingsklasse
I
I
I
elektrische aansluiting
10 m kabel met eurostekker
motorkoeling
geforceerd
geluidsniveau [dB(A)]***
70
70
73
filteroppervlak [m2]
1,0
1,0
1,4
gem. doorlaatgraad filter
< 0,5%
< 0,1%
< 0,5%
stofbakcapaciteit [l]
70
70
105
voorafscheider [I]
15
15
15
slangaansluiting [mm]
45
45
60
gewicht [kg]
45
47
57
afmetingen l x b x h [mm]
745 x 480 x 1.115
960 x 530 x 900
960 x 530 x 1.150
* andere voltages op aanvraag. ** gemeten aan de inlaat. ***gemeten op 1 m
p [Pa]
30000

2.200
3-traps
21.000
330
400/50/60
IP 55
I
-

geforceerd
77
1,0
< 0,1%
70
15
60
69
900 x 550 x 900

Verband tussen statische onderdruk en luchtverplaatsing

B151
B192
C193
C335

25000
22500
20000
17500

Goedgekeurd door de TÜV
volgens EN 60335-2-69
voor de stofklasse M.
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Volumestroom [m /h]

Indien voorzien van verlengromp, zeer geschikt voor
volumineus afval, bijvoorbeeld textielvlokken.

Een greep uit het assortiment accessoires
van Kiekens Products.

ISO 9001

Accredited by the
Dutch Council for
Accreditation

Kiekens Products B.V.
P.O. Box 99
7600 AB Almelo - NL
www.kiekens-products.com
info@kiekens-products.com
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TYPES B151/B192/C193/C335

KI EK ENS
heavy duty

industriestofzuigers
dat werkt
beter

INDUSTRIËLE ZUIGTECHNIEK

KIEKENS PRODUCTS
de top in industriële zuigtechniek
Kiekens Products
De industriestofzuigers van Kiekens Products zijn hoogwaardige
gecertificeerde kwaliteitsproducten met een zeer lange levensduur.
De ergonomisch uitgevoerde industriestofzuigers kenmerken
zich door een hoge filtratiegraad en een grote zuigkracht bij
een laag geluidsniveau en dragen zodoende bij aan gezonde
arbeidsomstandigheden.

Heavy Duty
Heavy Duty industriestofzuigers zijn zeer robuuste, compacte
en goed manoeuvreerbare zuigers. Zij hebben een zeer grote
zuigcapaciteit door krachtige bypass wisselstroommotoren
of draaistroommotoren. De zuigers zijn gemakkelijk te ledigen
door geïntegreerde voorafscheiders en grote open filterzakken
van 70 of 105 liter inhoud. De machines zijn gekeurd door TÜV
voor stofklasse M (volgens EN 60335-2-69). Door de robuuste
constructie, de stalen behuizing en de geforceerde motorkoeling
is een lange levensduur gegarandeerd.

Toepassingsgebieden
De industriestofzuigers kunnen voor vele takken van industrie
en dienstverlening worden toegepast zoals algemene reiniging
van machines, garages, werkplaatsen, magazijnen en stallen.
Overal waar droog, grof tot middelfijn stof moet worden afgezogen is een heavy duty machine dé ideale stofzuiger.

Toepassing van de PNVfilterzak in combinatie
met een vliso wegwerpzak
die tegelijkertijd als voorfilter dient.

De vliso wegwerpzak
wordt eenvoudig uit de
stofzuiger genomen.

Voor grote vloeroppervlakken
kan een vaste vloerzuigmond
worden gemonteerd.

voorafscheiderkamer, doelmatige afscheiding
grof stof voorafscheider, voor
het opvangen van grove en
scherpe delen, eenvoudig te
legen, beschermt het PNV-filter
en verlengt de standtijd
gecombineerde uitstroomopening schone lucht
krachtige hoogrendement
zuigaggregaten,
3 x 1000 Watt (C193),
2 x 1000 Watt (B192)
polyester-naaldfilt filterzak,
doorlaatgraad < 0,1%
geschikt voor
droge stoffen.
standaard geluidsisolatie
inlaatopeningen voor de
geforceerde koellucht van
de zuigaggregaten
grote wielen, Ø 300 mm, zeer
geschikt voor oneffen vloeren
door de grote zwenkwielen,
Ø 100 mm, is de machine
zeer wendbaar

aan/uit schakelaar, direkt in,
met thermische beveiliging
tegen overbelasting
gecombineerde uitstroomopening schone lucht
onderhoudsarme
transmissie
slangaansluiting in geval
van blazen, Ø 60 mm in
combinatie met koppeling
3015805
3-traps hoog rendement
turboventilator
draaistroommotor,
2,2 kW 400V/50 Hz

Extra leverbaar:
een accessoiremandje
voor de hulpstukken.

