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 W-Lijn WaterzuigerS

Onze W-Lijn waterzuigers brengen u de 
hoogste kwaliteit beschikbaar op de markt. 
U krijgt robuuste en betrouwbare machines, 
waarvan het merendeel van de onderdelen 
uit roestvrij staal zijn vervaardigd.

De machines zijn ontworpen voor de moei-
lijkste opdrachten, deels dankzij de unieke 
combinatie van filter en vlotter. Terwijl de 
machines van lagere kwaliteit enkele water 
aankunnen, kunnen de W-Lijn waterzuigers 
zonder problemen betonsmurrie, olie en 
smeermiddelen opzuigen. Verschillende wel-
doordachte oplossingen maken de Pullman-
Ermator W-Lijn waterzuigers gemakkelijk in 
gebruik.  De pomp, om een voorbeeld te noe-
men, maakt het veel eenvoudiger en minder 
belastend voor uw rug om het opvangvat te 
legen.  

Bij Pullman-Ermator vinden wij het zeer be-
langrijk om naar de klanten te luisteren om 
onze producten te verbeteren en om het 
dagdagelijkse werk op de werf te kunnen 
verlichten. Onze laatste toevoeging aan de                         
W-Lijn waterzuigers is de W70P, de beste 
water- en slibzuiger tot nog toe.

Schakelaars
Nieuwe duw schakelaars om de motor en de 
pomp te bedienen.

Stabiliteit
Het nieuwe ergonomische handvat is 
geïntegreerd met het opvangvat en maakt de 
machine meer stabiel.



Ons nieuwste model...

 W70P

Gelast wagenstel - een sterk 
stalen frame uit één stuk straalt 
stabiliteit en duurzaamheid uit.

Aftapklep - vernieuwde versie 
op de W70P (zie detail hieronder)

Opvangvat - nog groter 
dan voorheen

Gepatenteerd filter/vlotter 
syteem - maximaliseert lucht-
stroom en zorgt voor een be-
trouwbare waterdichting

Glijrails - maakt horizontaal 
transporteren makkelijker

Handvat - ergonomischer 
dan voorheen

Opberghouder - zuigstang 
en zuigmondstuk

Pomp/zeef-systeem 
(bovenaanzicht) 

Pomp - de dompelpomp 
is eenvoudig te reinigen en 
uitvoerig getest.

Zeefmand - roestvrij 
stalen mandje dan 
dienst doet als zeef 
voor grof vuil.

Grote achterwielen - grijze 
wielen laten geen merk achter 
op de vloer en verzekeren een 
vlot, makkelijk transport over 
elke werf.

Gewicht - De W70P 
weegt 5 kg minder dan 
zijn voorganger

Zwenkwielen - de vergrendel-
bare grijze zwenkwielen laten 
geen merk achter op de vloer 
en verzekeren probleemloos 
transport en stabiliteit.

Detail 



         

 
Motor :                                     1.260 W                                                  1.260 W 
Voltage :                                       230 V                                                     230 V 
Amperage :                                         5 A                    5 A
Luchtstroom :                                    200 m³/u                                                    200 m³/u 
Druk :                                      -23 kPa                                                   -23 kPa
Pomp :                                      450 W                                                    650 W 
Pomp capaciteit :                                    150 l/min                                                 290 l/min
Max. pomp hoogte :                                        6 m                                                      9 m 
Filter/vlotter :                                     Nee/ja                                                     Ja/ja
Filter :                                           /                                             0,6 m² (99,5%) 
Gewicht :                               24 kg / 29 kg                                          33 kg / 43 kg
Afmetingen :                            560x520x890mm                                  650x600x1250mm 
Artikelnummer :             PE200600777a / PE200600767             PE201000054 / PE201000032
Bijgeleverde accessoires :   3 meter slang (38mm), 3-delige zuigstang, spleet- en vloermondstuk

      Technische gegevens   W250/W250P   W70/W70P 

Pullman-Ermator vervaardigt een wijd gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers 
en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 15 kW.  Er zijn monofase 230 V modellen, alsook  400 V 
driefase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-
filtratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van 

ononderbroken service, fantastische filtratie en ongekende duurzaamheid in de bouwindustrie. 
En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het “Clean Air from Sweden”. 
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