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 uit voorraad/direct leverbaar  levering binnen ca. 7 werkdagen

Staande ventilatoren
• In zware, gesatineerde metalen 

uitvoering, 3 snelheidsniveaus die met 
een hendelschakelaar worden bediend, 
85°-oscillatie kan worden uitgeschakeld

• Verticale kanteling van de beschermkorf 
traploos regelbaar, beschermgaas voor 
reiniging afneembaar

• Krachtig aluminium propellerblad 
en onderhoudsvrije motor met 
oververhittingsbeveiliging voor hoge 
luchtprestaties en continue werking

Diameter propeller: 400 mm. Diameter 
beschermgaas: 452 mm. Aantal 
toerentalstanden: 3 st. Toerental 
max.: 1150 u/min. Luchtverplaatsing 
max.: 2500 m³/h. Vermogen: 50 Watt. 
Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Hoogteverstelling: 970 – 1300 mm. 
Oscillatie: 85 °. Hoogte: 1300 mm. 
Breedte: 452 mm. Diepte: 400 mm. 
Voetdiameter: 400 mm. Geluidsdruk 
LPA (–3 m): 41.9 dB(A). LWA 
geluidsvermogensniveau 
voor de aanduiding van 
de geluidsemissies: 61.6 dB(A). 
Gewicht: 7.7 kg. Kleur behuizing: geborsteld 
chroom. Eigenschap: in hoogte verstelbaar / 
zwenkbaar. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.

 4 Nr. 610 306 3H € 165,-

Vanaf: 3 st. 
 4 Nr. 614 231 3H € 153,-

Staande ventilatoren
• 3 snelheidsniveaus die met een 2-polige 

drukschakelaar worden bediend, 
85°-oscillatie kan worden uitgeschakeld 

• Verticale kanteling van de beschermkorf 
traploos regelbaar, beschermgaas voor 
reiniging afneembaar 

• Krachtig kunststof propellerblad 
en onderhoudsvrije motor met 
oververhittingsbeveiliging voor hoge 
luchtprestaties en continue werking 

Diameter propeller: 400 mm. Diameter 
beschermgaas: 440 mm. Aantal 
toerentalstanden: 3 st. Toerental 
max.: 1145 u/min. Luchtverplaatsing 
max.: 4180 m³/h. Vermogen: 50 Watt. 
Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Hoogteverstelling: 1125 – 1315 mm. 
Oscillatie: 85 °. Voetdiameter: 420 mm. 
Geluidsdruk LPA (–3 m): 38.5 dB(A). 
LWA geluidsvermogensniveau 
voor de aanduiding van 
de geluidsemissies: 56.0 dB(A). 
Gewicht: 5.3 kg. Kleur behuizing: wit. 
Eigenschap: in hoogte verstelbaar / 
zwenkbaar. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.

 4 Nr. 970 365 3H € 65,90

Vanaf: 3 st. 
 4 Nr. 970 366 3H € 60,90

Staande ventilatoren 
met afstandsbediening
• Bediening direct aan het apparaat of via 

infrarood-afstandsbediening
• 3 snelheidsniveaus schakelbaar via 

softschakelaar of afstandsbediening
• Behuizing en propeller van slagvaste 

kunststof

Diameter propeller: 400 mm. Diameter 
beschermgaas: 440 mm. Aantal 
toerentalstanden: 3 st. Toerental 
max.: 1145 u/min. Luchtverplaatsing 
max.: 4180 m³/h. Vermogen: 50 Watt. 
Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Hoogteverstelling: 1140 – 1335 mm. 
Oscillatie: 85 °. Voetdiameter: 420 mm. 
Geluidsdruk LPA (–3 m): 37.8 dB(A). 
LWA geluidsvermogensniveau 
voor de aanduiding van 
de geluidsemissies: 55.3 dB(A). 
Gewicht: 5.4 kg. Kleur behuizing: antraciet. 
Uitrusting: afstandsbediening. 
Eigenschap: in hoogte verstelbaar / 
zwenkbaar. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.

 4 Nr. 970 367 3H € 81,90

Vanaf: 3 st. 
 4 Nr. 970 368 3H € 75,90

Staande ventilatoren
• Produceert een sterke luchtstroom 

en beschikt over een krachtige 
ventilator met 3 snelheden voor een 
perfecte koeling voor commercieel 
gebruik of voor grote ruimtes

• In een hoek van ca. 160° kan een 
verticale kanteling worden ingesteld 
en vergrendeld om de luchtstroom 
te wijzigen en te vergrendelen, 
beschermrooster voor reiniging 
afneembaar 

• Krachtige motor met hoogwaardige 
kogellagers en thermische 
overbelastingsbeveiliging volgens 
EN 60335-2-80, garandeert een lange 
levensduur van het apparaat zonder 
storingen

Diameter propeller: 400 mm. Diameter 
beschermgaas: 450 mm. Aantal 
toerentalstanden: 3 st. Toerental 
max.: 1305 u/min. Luchtverplaatsing 
max.: 5685 m³/h. Vermogen: 110 Watt. 
Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Hoogteverstelling: 1160 – 1460 mm. 
Voetdiameter: 480 mm. Geluidsdruk 
LPA (–3 m): 40.7 dB(A). LWA 
geluidsvermogensniveau 
voor de aanduiding van 
de geluidsemissies: 62.9 dB(A). 
Gewicht: 10.76 kg. Kleur 
behuizing: chroom. Eigenschap: in hoogte 
verstelbaar. Veiligheidstype: IPX0. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.

 4 Nr. 860 697 3H € 231,-

Vanaf: 3 st. 
 4 Nr. 860 700 3H € 205,-

• Met sterke luchtstroom voor werkplaats 
en/of grote ruimtes

• Comfortabele draaggreep – levering 
omvat toebehoren voor wandmontage

• Kantelbare propellerkorf om de 
blaasrichting te wijzigen

Aantal toerentalstanden: 3 st. 
Aansluitspanning: 220 – 240 V / 50 Hz. 
Kleur behuizing: chroom. 

Diameter propeller: 400 mm. Diameter 
beschermgaas: 450 mm. Toerental 
max.: 1305 u/min. Luchtverplaatsing 

Vloerventilatoren
max.: 5685 m³/h. Vermogen: 0,110 KW. 
Geluidsdruk LPA (–3 m): 40.7 dB(A). LWA 
geluidsvermogensniveau voor 
de aanduiding van 
de geluidsemissies: 62.9 dB(A). 
Gewicht: 6.26 kg. 

 4 Nr. 977 760 3H € 103,-

Vanaf: 3 st. 
 4 Nr. 863 823 3H € 101,-

Diameter propeller: 500 mm. Diameter 
beschermgaas: 550 mm. Toerental 
max.: 1310 u/min. Luchtverplaatsing 

max.: 7860 m³/h. Vermogen: 0,120 KW. 
Geluidsdruk LPA (–3 m): 46.8 dB(A). LWA 
geluidsvermogensniveau voor 
de aanduiding van 
de geluidsemissies: 69.1 dB(A). 
Gewicht: 6.8 kg. 

 4 Nr. 610 303 3H € 153,-

Vanaf: 3 st. 
 4 Nr. 863 831 3H € 139,-
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