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Stofzuiger PPR200 is vernieuwd

De favoriete stofzuiger van de schoonmaker heeft zich op detailvlak vernieuwd. 
Met diverse aanpassingen op ketel en in techniek doet deze professionele 
stofzuiger voortaan nog duurzamer en effi  cienter zijn werk.

We hebben alle aanpassingen voor u op een rij gezet:

• Nieuwe ketel
De PPR 240 kent een vernieuwde
9 liter ketel met de mogelijkheid om
aan de achterzijde van de ketel 
accessoires te bevestigen. Zo heeft
de gebruiker alle benodigdheden bij
de hand. Ook de parkeerstand is
vernieuwd: sterker en met een ver-

 eenvoudigde docking van de zuigbuis.

• Oranje
Netsnoer Plugged
Een oranje snoer
valt meer op dan
een zwart snoer
en hiermee
verbeteren we de
veiligheid tijdens
het werk.

• Luchtregelaar NPC
Met deze luchtregelaar maakt de
stofzuiger minder geluid en wordt de
weerstand op de vloer verminderd.

• Eco-Design (200-11)
Voorheen kon de gebruiker zelf het
wattage van de PPR200 bepalen,
620 of 420 watt. Op de machine ziet
u de knop hiervoor niet meer terug.
De stofzuiger kent nu alleen een aan/
uit knop. Met 620 Watt voldoet de
machine al aan de verscherpte
energie-eisen die per september 2017
zullen gelden. Deze aanpassing is
doorgevoerd omdat de zuigmotor
zonder een elektronische zuigkracht
regeling een langere levensduur heeft.

• Netstroom indicator
Naast de aan/uit knop bevindt
zich een ledlampje dat aangeeft
of de stofzuiger op het elektrici
teitsnetwerk is aangesloten. Deze
indicator geldt ook als controle
voor eventuele snoerbreuk

• Nieuwe naam
PPR 200 wordt PPR 240.
Deze naamswijziging geldt voor alle
stofzuigermodellen PPR 200.

PPR200

CleanCare

Stofzuiger PPR20
Vernieuwd



PPR 240-11
Dé professionele stofzuiger

CleanCare

De PPR 240 van Numatic is dé favoriet onder de professionele schoon-
makers. Deze stofzuiger is duurzaam, stil, heeft een groot volume en een 
hoge zuigkracht bij laag wattage (620 watt).De machine voldoet al aan de 
verscherpte energie-eisen die per september 2017 gaan gelden! Voor een 
positieve beleving van de schoonmaak kan het vrolijke, inmiddels wereld-
beroemde, Henry-gezichtje op de stofzuiger worden gezet.

Deze professionele stofzuiger is in meerdere kleuren verkrijgbaar: rood, blauw, 
groen, geel en grijs. Ook is een Private Label uitvoering mogelijk. De stofzuiger 
krijgt dan een opdruk van het eigen logo, uitgevoerd in de kleuren van de 
eigen huisstijl en met een naar wens samengestelde accessoirekit. Vraag 
naar de voorwaarden.

Nu alle accessoires bij de hand met de geïntegreerde toolhouder

Art. 900156



Art.nr Omschrijving

601240 FloMax slang 2,4m compleet

601008 Rechte buis RVS, 32mm

601052 Gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar, 32mm

601829 ProFlo Combizuigmond  290mm, 32mm

601141 Adapter voor 32mm accessoires

601142 Spleetzuiger, 32mm

601144 Plumeau 65mm, 32mm

601145 Meubelzuigmond, 32mm

601146 Opzetborstel voor  601145

604165 Primair Tritex Filter 12”

236176 Plugged cable oranje, 12,5 m

PPR 240-11
Product specificaties

Technische specificatiesAccessoires

CleanCare

Accessoires inclusief

Accessoires optioneel
Art. nr. Omschrijving

604015 NVM-1CH HepaFlo stofzakken, 10 stuks

604311 Microtex combifilter

604170 Microfresh actief koolstoffilter

900918 MultiFlo harde vloeren zuigmond 300mm, 32mm

601227 Airobrush zuigmond zwart 290mm, 32mm

601530 FreeFlo zuigmond 280mm, 32mm

Voltage -Frequentie 220-240V AC 50/60Hz

Opgenomen vermogen 620 Watt

Maximaal opgenomen vermogen 680 Watt

Elektrische beschermingsklasse Classe II

Motorkoeling Direct airflow

Luchtverplaatsing 48 L/S

Onderduk 23 Kpa

Zuigvermogen 620 Watt

Aansluitmogelijkheid voor elektrisch 
toebehoren

Nee

Soundpressure - SoundPower (ecolabel) 64 dB (A) - 72 dB (A)

Capaciteit 9L

Speciale filters mogelijk Ja

kabellengte 12,5 m

Massa 6,98 Kg

Afmeting 360x340x370 mm

Accessoirekit Kit AS1

lengte zuigslang 2,4 m

Actieradius 31,8 m

EAN. 5028965614693

Plugged 
cable oranje 
(12,5 m)

900156 PPR 240-11 rood 5028965614693
900152 PPR 240-11 blauw 5028965614556
900153 PPR 240-11 groen 5028965614570
900154 PPR 240-11 geel 5028965614617
900155 PPR 240-11 grijs 5028965614655

Deze professionele stofzuiger is in diverse kleuren verkrijgbaar!

Art. 900156


