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 ICONS

VAC

y
z

x

code vacuüm luchtverplaatsing sproeidruk

ketelinhoud geluidsniveau inhoud vuilwatertank opgenomen vermogen

lengte voedingskabel afmetingen gewicht

STOF- / STOFWATERZUIGERS

STOF- / STOFWATERZUIGERS 

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines;

• Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO n.v. op 01/09/2013. (V.09/2013) 
• Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
• Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
• Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO n.v. uitgegeven catalogen.
• Foto’s en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend. 
• Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.
• In deze catalogus is gebruik gemaakt van iconen, hieronder vindt u de betekenis per icoon uitgelegd.
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VACUUM CLEANERS

wijzigingen voorbehouden

STOFZUIGER

• P13 D       P.4  

STOFWATERZUIGERS  

• P30 WD / P30 WDS     P.6 

WATERZUIGER

• P50 WP        P.8 

TAPIJTREINIGER

• P7 SE       P.10 

INHOUDSOPGAVE



4

P13 D
GELUIDSARME STOFZUIGER

Het betreft hier een compacte lichtgewicht en uiterst ergonomische stofzuiger, compleet geleverd inclusief toebehoren.  
De P13 D is bovendien met een geluidsproductie van amper 62 dB, een zeer geluidsarme stofzuiger. Dit tesamen met een 
zuigkracht die instelbaar is op het toestel zelf, maakt dat de P13 D aanpasbaar is voor elk soort ondergrond. Leent zich uitstekend 
voor gebruik in hotels, zorginstellingen, kinderdagverblijven etc ... 

ROBUUST 
stootvast dankzij speciaal 

ontworpen chassiscover

BEWEEGBAAR 
Stevige wielbasis met 
rubberen wielen waarvan 2 
zwenkwielen

GEBRUIKSVRIENDELIJK
zeer geluidsarm 62 dB

Handige opberging van 
de elektrokabel

4 bevestigingspunten 
voor het opbergen 
van de hulpstukken

ERGONOMISCH  
en lichtgewicht 

(4,8 kg) stofzuiger, 
met hulpstukkken 

gemakkelijk met één 
hand te dragen.

Gepatenteerde REGELFUNCTIE 
voor de zuigkracht 

KRACHTIG
60 l/s en maximale vacuum van 209 mbar

STOF- / STOFWATERZUIGERS
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P13 D

 TYPE VAC      
y

z

x    

m³/h mbar l W m dB mm kg

3.108.010 P13 D      216 290 13 1250 (1x230 V) 10 62 290x400x405 4,8

P13 D

3.8023.106012

3.8023.111132

wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Werken zonder filterzak is mogelijk dankzij de uitwasbare filterkorf ter bescherming 
van de vacuümmotor

• Afneembare elektrokabel van 10 m
• Draaibare bevestiging van de zuigslang
• Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar en de bevestigings- 

mogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
• Zeer goede stofopname dankzij de 270 mm vloerzuigmond

2,5 m flexibele 
zuigslang met handvat
code: 3.8023.106025

1. Vloerzuigmond voor 
droogzuigen 

code: 3.8023.106027
2. Kierenzuigmond 

code: 3.8023.101023
3. Bekledings- en 
meubelzuigmond  

code: 3.8023.106028

RVS telescopische 
zuigbuis 

code: 3.8023.111133

STANDAARD TOEBEHOREN:

UITVOERINGEN:

OPTIONELE TOEBEHOREN:

Afsluitbare microfleece 
filterzak (per 10 stuks)
code: 3.8023.106013

Microfleece filterkorf 
t.b.v. motor

code: 3.8023.111125

HEPA H12 patroonfilterTurbo vloerzuigmond

Turbo vloerzuigmond 284 mm

HEPA H12 patroonfilter
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P30 WD / P30 WDS
STOFWATERZUIGERS

2 professionele stofwaterzuigers met dubbele zuigmonden van elk 360 mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond. 
De P30 levert op alle ondergronden een uitstekende prestatie dankzij de grote vloerzuigmond in combinatie met de 260 mbar 
zuigkracht. Een ideale stofzuiger voor de professionele schoonmaak, mede dankzij de opbergmogelijkheden voor de toebehoren. 
Met de ingebouwde blaasfunctie is het bovendien mogelijk om de filters en onbereikbare spleten in werkbanken uit te blazen, of 
je kan er ook simpelweg zaken mee droogblazen. 
De P30 WDS heeft een stopcontact met inschakelautomaat. Wanneer het aangesloten gereedschap wordt ingeschakeld schakelt 
de stofzuiger automatisch mee op.

P30 WDS 
Uitgerust met 

stopcontact met 
inschakelautomaat.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
zeer geluidsarm 70 dB

ROBUUST 
stootvast dankzij speciaal 
ontworpen chassiscover Gepatenteerde REGELFUNCTIE 

voor de zuigkracht 

BEWEEGBAAR 
Stevige wielbasis met 
rubberen wielen waarvan 2 
zwenkwielen

Waterscheidingssysteem 
met opvangbak voor de 

cycloonafscheider  
(patent in aanvraag)

4 bevestigingspunten 
voor het compact 

opbergen en parkeren 
van de hulpstukken

Uiterst ERGONOMISCH. 
Stofzuiger inclusief 

hulpstukken gemakkeljk 
met één hand te dragen

Ingebouwde  
BLAASFUNCTIE

STOF- / STOFWATERZUIGERS



7

P30 WD

 TYPE VAC      
y

z

x    

m³/h mbar l W m dB mm kg

3.108.020 P30 WD      252 260 30 1300 (1x230 V) 7,5 70 460x380x590 7

P30 WDS

 TYPE VAC      
y

z

x    

m³/h mbar l W m dB mm kg

3.108.021 P30 WDS      252 260 30
1300 (1x230 V)

Auto
7,5 70 460x380x590 7,8

wijzigingen voorbehouden

STANDAARD TOEBEHOREN:

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

P30 WD / P30 WDS

• 2 zuigmonden van 360mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond
• Beveiligd met vlotter tegen overloop, zelfs tegen schuim
• Er kan gewerkt worden met filterzak
• Draaibare bevestiging van de zuigslang
• Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar en de bevestigings- 

mogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
• Zeer goede stofopname dankzij de 360 mm vloerzuigmond 

P30 WDS 

• Multi-level adapter, voor het aansluiten van de elektrische gereedschappen ( code: 3.8023.109025)

UITVOERINGEN:

2,2 m flexibele 
zuigslang met handvat
code: 3.8023.109069

2 RVS zuigbuizen 
(0,5 m)

code: 3.8023.102018

1. Vloerzuigmond voor 
droogzuigen 

code: 3.8023.109071
2. Vloerzuigmond t.b.v. 

waterzuigen 
code: 3.8023.109070

3. Kierenzuigmond  
code: 3.8023.102016

4. Borstelzuigmond rond
code: 3.8023.102017

Afsluitbare microfleece 
filterzak (per 5 stuks)
code: 3.8023.101020

Cartridge filter
code: 3.8023.109058

Cycloonafscheider
code: 3.8023.109057
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P50 WP
WATERZUIGER met vuilwaterpomp

Compacte krachtige waterzuiger met 50 l tankinhoud, uitgerust met een vuilwaterpomp voor het continue verpompen van 
het opgezogen water. De pomp van de waterzuiger heeft een ingenieus koelsysteem waardoor deze kan werken volgens het 
dompelpompprincipe.  
Deze waterzuiger leent zich als geen ander voor het schoonmaken van vijvers, zwembaden en andere industriële 
werkzaamheden.

Ingebouwde GAASFILTERZAK
is gemakkelijk te ledigen en 

beschermt de pomp tegen grofvuil

ROBUUST 
stootvast dankzij speciaal 
ontworpen chassiscover

9 m 
OPVOERHOOGTE

Werkingsprincipe:
Water wordt 

in de container 
gezogen en door 

de vuilwaterpomp 
continue afgevoerd

Vloerzuigmond kan 
zowel voorwaarts 
als achterwaarst 

bewegend waterzuigen

Krachtige 
vuilwaterpomp kan tot 
100 uren droogdraaien

Kunststof 
Storzkoppeling

STOF- / STOFWATERZUIGERS
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P50 WP

 TYPE VAC      
y

z

x    

m³/h mbar l W m dB mm kg

3.108.040 P50 WP      252 230 50 1300 (1x230 V) 7,5 76 500x440x650 15

wijzigingen voorbehouden

STANDAARD TOEBEHOREN

Gaasfilterzak
code: 3.8023.110048

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Continue vuilwaterafvoer d.m.v. een in de body geïntegreerde vuilwaterpomp met een capaciteit van 14.000 l/u
• Een ingbouwde gaasfilterzak verzamelt het grofvuil, zoals bladeren, houtsplinters en dergelijke om te voorkomen dat de 

pomp vastloopt. De gaasfilterzak is uitgerust met een ritssluiting, waardoor hij gemakkelijk geledigd kan worden.
• Kunststof storzkoppeling voor zowel zuigslang als afvoerslang.

UITVOERINGEN:

1. Vloerzuigmond voor 
waterzuigen (360 mm) 
code: 3.8023.109070

2. Kierenzuigmond  
code: 3.8023.102016

3. borstelzuigmond rond
code: 3.8023.102017

4. Zuigmond voor zwembad 
code: 3.8023.110052

7 m flexibele zuigslang 
met handvat 

code: 3.8023.110049

10 m afvoerslang met 
storzkoppeling 

code: 3.8023.110053

4-delige drijvende 
kunststof zuigbuis

code: 3.8023.110047
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P7 SE
TAPIJTREINIGER

Krachtige tapijtreiniger met 4 bar sproeidruk garandeert een gemakkelijke, snelle en diepe reiniging van de tapijten.  
Mede dankzij de bijgeleverde ergonomische toebehoren behoeft men geen zware krachtinspanningen te leveren om met deze 
machine te kunnen werken.

niet markerende  
RUBBEREN wielen

Anti-schuimtank:
het is mogelijk te 

werken met een anti-
schuimproduct

TRANSPARANTE TOP COVER
voor een continue controle van het 

vloeistofniveau van de tanks

Hefboomventiel aan 
het handvat, sproeien 

kan te allen tijde 
onderbroken worden

Vuil- en properwatertank 
kunnen AFZONDERLIJK 
worden verwijderd 

BEWEEGBAAR  
2 zwenkwielen

STOF- / STOFWATERZUIGERS
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P7 SE

 TYPE VAC      
y

z

x    

bar mbar l W m l mm kg

3.108.050 P7 SE      4 230 6,5 1100 (1x230 V) 6 6,5 290x400x405 4,8

wijzigingen voorbehouden

STANDAARD TOEBEHOREN:

RVS zuigbuis (2 stuks 
van 0,5 m)

code: 3.8023.107013
Vloerzuigmond  

(250 mm)
code: 3.8023.107010

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Chassis uit stootvast kunststof
• Sproei en zuigfunctie worden op de hendel ingesteld
• Ergonomische transparante zuigmonden, geven u continue een goed zicht op het verloop van de reiniging
• De elektrokabel kan op de machine opgeborgen worden
• Sproeivermogen : 0,6 l/min

UITVOERINGEN:

Bekledingszuigmond 
(105 mm)

code: 3.8023.107011

2,5 m flexibele 
zuigslang met 

ergonomisch handvat 
en waterslang

code: 3.8023.107012

Waterslang
code: 3.8023.107015

Bevestigingsclips om de 
waterslang aan de RVS 
zuigbuis te bevestigen
code: 3.8023.107014
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FILTER BAG

l

l l

l

ACCESSORIES

l

l l

l

l

l

l l

l

l

l

l l

l l l

l         l = standaard  
Ο = optioneel 

Nota: sommige artikelen zitten met meerdere stuks 
verpakt, de code staat voor 1 stuk (*)

P1
3 

D

P3
0 

W
D

P3
0 

W
DS

P5
0 

W
P

P7
 S

E

FILTER BAG

Afsluitbare microfleece filterzak (10 stuks) l 3.8023.106013

Microfleece filterzak (5 stuks) l l 3.8023.101020

Gaasfilterzak l 3.8023.110048

ACCESSORIES

Flexibele zuigslang met handvat (2,5 m) Ø 32 mm l 3.8023.106025

Flexibele zuigslang met handvat (2,2 m)

Ø 38 mm

l l 3.8023.109069

Flexibele zuigslang met handvat (7 m) l 3.8023.110049

Flexibele zuigslang met ergonomisch handvat 
(2,5 m) l 3.8023.107012

RVS telescopische zuigbuis Ø 32 mm l 3.8023.111133

2 RVS zuigbuizen van 0,5 m (*)

Ø 38 mm

l l 3.8023.102018

4-delige drijvende kunststof zuigbuis  
van 0,5 m (*) l 3.8023.110047

2 RVS zuigbuizen van 0,5 m (*) l 3.8023.107013

270 mm combi vloerzuigmond Ø 32 mm l 3.8023.106027

360 mm vloerzuigmond droogzuigen

Ø 38 mm

l l 3.8023.109071

360 mm vloerzuigmond voor waterzuigen l l l 3.8023.109070

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

FILTERS

l         

wijzigingen voorbehouden

l = standaard  
Ο = optioneel 

Nota: sommige artikelen zitten met meerdere stuks 
verpakt, de code staat voor 1 stuk (*)

P1
3 

D

P3
0 

W
D

P3
0 

W
DS

P5
0 

W
P

P7
 S

E

ACCESSORIES

Turbo vloerzuigmond Ø 32 mm Ο 3.8023.106012

Zuigmond voor zwembad

Ø 38 mm

l 3.8023.110052

250 mm vloerzuigmond l 3.8023.107010

Bekledings en meubelzuigmond Ø 32 mm l 3.8023.106028

Borstelzuigmond rond

Ø 38 mm

l l l 3.8023.102017

105 mm Bekledingszuigmond l 3.8023.107011

Kierenzuigmond Ø 32 mm l 3.8023.101023

Kierenzuigmond Ø 38 mm l l l 3.8023.102016

10 m afvoerslang

Ø 38 mm

l 3.8023.110053

Waterslang l 3.8023.107015

2 bevestigingsclips voor waterslang (*) l 3.8023.107014

FILTERS

Microfleece filterkorf l 3.8023.111125

HEPA H12 patroonfilter Ο 3.8023.111132

Cartridge filter l l 3.8023.109058

Cycloonafscheider l l 3.8023.109057




