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bouwstofzuigers / stofafzuigers voor bouwbedrijven, 

asbestverwijderaars, schoorsteenvegers etc 

 

bouwstofzuigers 
 

 

          
AIRBO bouwstofzuiger ADS1223A     EIBENSTOCK   STARMIX             AIRBO bouwstofzuiger ADD2440A  

1.200W éénmotorig       DSS 35M iP 1.600W  ISC ARD 1625 1.600W        2.400W tweemotorig 

óf als         óf als 

AIRBO bouwstofzuiger ADD2423A    STARMIX 

2.400W tweemotorig      ISP ARDL 1635  1.600W 

 

 

 

        

stofafzuigers 
 

 

                                

AIRBO bouwstofzuiger ADD2440A    voorafscheider MacDust  inhoud 60 liter   VERHAGEN 

+ voorafscheider MacDust op trolly   inclusief slang en slangklem      COMZU F2211  2.200W 
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Eisen Inspectie SZW 
 

In het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW wordt gecontroleerd op het begrip “zichtbare stof” vrijkomend naar de ademzône van de 

werknemer bij de verschillende bewerkingen zoals boren, hakken, slijpen en zagen. 

De werkgevers hebben de verplichting aan te tonen dat de werkzaamheden “gezond” worden uitgevoerd. De Inspectie SZW erkent en 

accepteert gevalideerde gereedschapssystemen, d.w.z. de combinatie van gereedschap, afzuigmodule en stofzuiger. 

 

 

 

 

De bouwstofzuigers en stofafzuigers die MAXX Handelsfirma in deze brochure aanbieden voldoen alle aan de TNO Prestatietoets en worden 

door  de Inspectie SZW erkend en geaccepteerd als gevalideerde gereedschapssystemen. 

 

 

 

 

De TNO prestatietoets is gebaseerd op het testen van complete systemen, waarbij men uitgaat van een haakse slijper met vermogen 900W en 

voorzien van een 125 mm slijpschijf. Het geheel is voorzien van een afzuigkap. Gedurende een periode van 60 minuten wordt continue gewerkt 

in kalkzandsteen waarbij een sleuf van circa 60 strekkende meter wordt geproduceerd. De hoeveelheid kwartshoudend materiaal verzameld in 

de industriële stofzuiger/stofafzuiger bedraagt circa 7,0 kg. De test resulteert in een TNO uurlabel dat is weergegeven in onderstaand figuur.  

Elke stofzuiger/stofafzuiger verkrijgt twee uurlabels; de eerste voor het werken in kalkzandsteen én de tweede voor het werken in beton of 

baksteen. 

In het verzamelblad elders in deze brochure zijn de TNO uurlabels voor elke stofzuiger/stofafzuiger vermeldt. 
 

 Het label geeft aan hoeveel uur (1-8) per 8-urige werkdag kan worden gewerkt zonder blootstelling stof in ademzône 

 

 

 

 

Bovenstaand uurlabel heeft uitsluitend betrekking op het complete gereedschapsstysteem.  

Om toch een vergelijking tussen de stofzuigers/stofafzuigers onderling te kunnen maken is er een tweede label ontwikkeld.  

Het A-label heeft de beste prestatie gemeten naar de operationele capaciteit m3/uur of liters/seconde. 

Label D is enkel geschikt voor houtstof, alle overige labels ook voor overig materiaalstof. 

In het verzamelblad elders in deze brochure zijn de TNO stofzuigerlabels voor elke stofzuiger/stofafzuiger vermeldt. 
 

  
 

 

 

 

In zijn algemeenheid geldt verder dat de airflow door de afzuigslang zo hoog mogelijk dient te zijn.  

Een flow van 150 m3/uur ofwel 42 liter/seconde is de minimaal gewenste capaciteit aan het einde van de slang. 

Een grotere slangdiameter is beter dan een kleinere (voorkeur voor 51 mm). 

Kortere slangen zijn beter dan de langere (standaard 3 – 5 m1). 
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verzamelblad    

 

 
 
de TNO uurlabels zijn in bovenstaande tabel verwerkt 

de TNO keuringsrapporten en certificaten kunnen wij u desgewenst verstrekken       

stofafzuiging & stofzuigers      vergelijking

merk & type
AIRBO AIRBO AIRBO AIRBO EIBENSTOCK STARMIX COMZU

ADS1223A ADD2423A ADD2440A voorafscheider DSS 35M IP ISC ARD F2211

1625

TNO goedgekeurd
J J J J J j J

TNO uurlabel kalkzandsteen
2 2 5 5 2 4

TNO uurlabel beton/baksteen
3 4 8 8 4 6

stofzuiger label
B B A A B B

vermogen in Watt
1.200 2.400 2.400 1.600 1.600 2.200

netspanning 220-230V of 380V
230 230 230 230 230 230

filterreiniging permanent automatisch
nvt nvt nvt nvt X  

filterreiniging semi-automatisch
nvt nvt nvt nvt X

filterreiniging handmatig
nvt nvt nvt nvt X

stofzak ipv filterreiniging
X X X drum optioneel

flow indicatie
X X X X X X

L/M/H filter
H H H M M H

stopcontact + inschakelautomaat
X X X  

externe inschakelautomaat
X X X

luchtstroom liters / sec
45 90 90 64 64 116

capaciteit ketel in liters
23 23 40 60 35 25 30/45

capaciteit stofzak in liters
23 23 40 25 20

filtercassette
X X

opvangketelbak 30 liter
inclusief

slanglengte
5 5 5 5 5 3

slangdiameter in mm
51 51 51 35 35 51

prijzen filtercassette
inclusief inclusief

verkoopprijs in/ex filtercassette
inclusief inclusief

prijzen stofzak per stuk
p.o.a. p.o.a. p.o.a.  p.o.a. p.o.a.

grotere capaciteit ketelbak 45 liter
      p.o.a.

prijs externe inschakelautomaat
p.o.a.  

     

MAXX prijzen: wij vermelden geen prijzen op onze website -->  op uw verzoek offreren wij graag een zeer scherpe prijs !

Neem contact met ons op en wij beantwoorden uw aanvraag !
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alle in deze brochure vermelde stofzuigers en stofafzuigers zijn ook geschikt als roetafzuigers voor gebruik door 

schoorsteenveegbedrijven 

 

onderstaande stofzuigers zijn niet geschikt voor bouwbedrijven t.b.v. stofafzuiging in combinatie met elektrisch gereedschap 

wél als roetzuigers te gebruiken door schoorsteenveegbedrijven, enkel voor koude roet 
 

stofzuigers fijnstof 
 

       
 

prijs MAXX op aanvraag       prijs MAXX € 60,00 prijspakker 
 

NILFISK stofzuiger Multi 30  T  VSC INOX         LIENBACHER 21.06.090.0 aszuiger met motor 

1.800W éénmotorig  230V        1.200W éénmotorig  230V 

traploos toerental regeling        zwaar filter voor motorbescherming 

knop semi-automatische reiniging stoffilter     handmatige filterklopreiniging 

stopcontact en inschakelautomaat      inclusief zuigslang en hard stalen zuigmond 

inclusief zuigslang en zuigmond       geen stofzakken nodig ! 

gemodificeerd met:        doorsnede ketel 300 mm 

* extra zware stoffen filterzak        hoogte stofzuiger 410 mm 

* extra beugel voor motorbescherming      slanglengte 1,5 meter    

* extra beugel tegen vacuüm zuigen      geschikt voor koud roet en droogstof 

* absoluut filter ter voorkoming roetuitblaas     1/2 jaar garantie na aankoopdatum 

hierdoor geen papieren stofzakken benodigd ! 

geschikt voor koud roet en droogstof 

ketelinhoud 30 liter 

doorsnede ketel 300 mm 

hoogte stofzuiger 650 mm 

slanglengte 4 meter 

1 jaar garantie na aankoopdatum 

inclusief absoluutfilter (t.w.v. € 24,00) 

inclusief stoffen filterzak (t.w.v. € 14,00) 

 

 

 
 

prijs MAXX per strekkende meter € 8,00 
 

stofzuigerslang doorsnede 50 mm 

harde uitvoering 

lengte op bestelling 
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bezoek onze webshop www.maxxhandelsfirma.nl 
 
vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten 

levering van bestellingen boven € 250 binnen Nederland zijn gratis 

zie onze leveringsvoorwaarden op www.maxxhandelsfirma.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX(X)IMALE kwaliteit in stofzuigers en stofafzuiging 

maak een afspraak met ons, dan komen wij bij u langs met onze showmodellen om proef te draaien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
MAXX Handelsfirma  is  ASPB service-lid 
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