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Starmix industriële stofzuiger, iPulse L-1635 Premium 
 

 
Standaard uitvoering 
• Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling; 
• Permanente automatische elektromagnetische impuls-filterreiniging:  

reinigt tijdens het gebruik de filters automatisch met een kracht van meer dan 300 g; 
• Drukverschilmeting; 
• Inschakelautomaat + stopcontact; 
• Soft start + naloop elektronica; 
• Elektronische zuigkrachtregeling; 
• Volume-meldingslampje; 
• Antistatisch voorbereid; 
• Watersensor met afschakeling; 
• 4-punts bevestiging voor Systainers; 
• Rijbeugel. 
 
Technische gegevens 
Max. vermogen 1600 Watt 
Geluidsniveau 69 db(A) 
Luchtstroom 75 l/s 
Onderdruk 280 mbar 
Kunststof ketel 35 liter ketel 
   2 grote wielen, 2 zwenkwielen 
   netto stofinhoud: 25 liter 
   netto waterinhoud: 22 liter 
Afmetingen L/B/H 53/40/92 cm (inclusief rijbeugel) 
Gewicht  16,8 kg (inclusief rijbeugel) 
Filtercassette 2 x FKP 4300. Filtermateriaal voldoet aan de eisen van 

apparaten uit “M” klasse BIA C, 2 x 4300 cm² polyester. 
Afscheidingsgraad 99,99% 

Stroomkabel 8 meter, gummi-geïsoleerd. 
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M-Klasse gecertificeerd 
Te gebruiken bij nat en droog. Alle stoffen die binnen de “M” klasse vallen met intensief gebruik: 
• Duurinzet in industrie, in de werkplaats en op de bouwplaats; 
• Afzuigen direct aan het elektrisch gereedschap bij boor-, frees-, slijp- en zaagwerkzaamheden. 
 
Bij het op- of afzuigen van fijnstof adviseren wij het gebruik van originele PE opvangzakken. 
 
A-label toegekend door TNO 
 

   
 
Voor zeer intensief gebruik door vakman/installateur, bouwbedrijf, afwerkingbedrijf, schilder/stukadoor 
en professional. 
 
 
 
 
Prijzen 
018980 Starmix iPulse L-1635 Premium 
 
 
 
Opties 
072401 Toebehorenset EWS 
  Deze set bevat: 
  1 Stofzuigerslang grijs, 5 meter 
  1 Vlies filterzak los 
  1 RVS handgreep met luchtregelaar 
  2 RVS zuigbuizen (à 50 cm) 
  1 voegenzuigmond (22 cm lang) 
  1 gummi verloopstuk traps 
  1 vloer zuigmond 37 cm met haarinzet 
  1 Festool koppeling 
 
423616 5m Veiligheidsslang rood 
 
 
 
Vervangende artikelen 
416069 FKP 4300 filtercassette 
425764 PE opvangzakken H-klasse (5 stuks) 
411231 FBV 25/35 filterzakken (5 stuks) 
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