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NDD900/900A
Fijn- en kwartsstof stofzuiger
De NDD (Numatic Dustcare Duplex) 900-serie vormt een compleet nieuwe 
standaard op het gebied van ontwerp en constructie van industriële 
stofzuigers, ontworpen door professionals om hoge prestaties te koppelen 
aan betrouwbaarheid en lange levensduur. De prestaties worden verzorgd 
door de Twinflo’-motor. Het tweemotorige model wordt standaard geleverd 
met een microtex combifiltersysteem, uitgebreid met de zeer grote 
microflo-finedust filterzakken. De led-indicator op de motorkop geeft aan 
wanneer de luchtverplaatsing onder het vereiste niveau komt (volle stofzak 
of verstopping). 

De robuuste ketel is een klassieke constructie van structofoam. De lamellen 
aan de binnenzijde zorgen ervoor, dat de filterzak niet aan de wand kan 
plakken en garanderen een goede luchtverplaatsing in de ketel. De zeer 
grote achterwielen en zware zwenkwielen aan de voorzijde zorgen voor 
uitstekende mobiliteit en vervoer, zelfs in de meest veeleisende omgeving.

De resultaten van deze fijnstof stofzuiger zijn verbluffend. De testrapporten 
van TNO geven dit ook aan. Op de website van TNO Bouw kunt u de 
resultaten en testomstandigheden verder lezen. Een aantal conclusies treft 
u aan achter in deze folder. 

De A-versie staat voor een ingebouwd stopcontact met inschakelautomaat, 
waardoor met aangesloten gereedschap de stofzuiger in- en uitgeschakeld 
kan worden. 

Model Vermo-
gen Voltage Aantal 

motoren
Filter 

klasse Airflow Onderdruk Inhoud 
ketel

NDD900 2400W
230V

AC 50/60 HZ
2 H

90 L/sec
324 m3/uur

2500 mmwk 40 L

Goedgekeurd door TNO 
volgens de eisen van de  

‘TNO Prestatietoets’

Opvang  
fijn-/kwartsstof Slang Gewicht Snoer 

lengte
Filter 

reiniging
Acces-
soires Type stofzak Nat/droog 

zuigen

5-15 kg (afhankelijk 
van  soort stof)

38/51 mm 22,8 kg 10 m n.v.t. kit BB5
NVM-4BM

 of NVM-4BH
alleen droog

TUV getest

Getest en goed 
bevonden door de 

Berufsgenossenschaft  
der Bauwirtschaft 

(Duitsland)

Opgenomen in advies  
tegen stofontwikkeling  
op de bouwplaats door  

de VDAB (België)

kit ND5

kit BB5

NVM-4BM



NDD900A
Fijn- en kwartsstof stofzuiger

Schakelaar voor het 
inschakelen van de 
automatische start- en 
stop functie

Grote achterwielen die 
eenvoudig transport 
mogelijk maken

Twee bypass-motoren 
zorgen voor uitstekende 
zuigkracht

Stopcontact om 
gereedschap aan te 
sluiten (max. 1000W)

Transportbeugel

Motorkop en ketel van 
supersterk Structofoam. 
Dit lichtgewicht kunststof 
is vorm- en slagvast.

Zeer groot motorfilter

De kracht van deze fijnstof 
stofzuiger zit voornamelijk in 
de technologie van de Microflo 
stofzak. 

Uitgebreide accessoire kit 
BB5 die tegen een stootje 
kan

Voldoet aan 

TNO Prestatietoets  

voor stofvrij werken

106

LED-indicator en 
zekeringen om 
overbelasting te 
voorkomen

Gelagerde zwenkwielen



Accessoires

Artikel 
nummer

A 
Buitenmaat 

(Ø mm max.)

B 
Binnenmaat 
(Ø mm min.)

Kleur

C864040 58 52 Zwart

C864050 54 44 Grijs

C864030 45 38 Blauw

C864020 38 32 Rood

Afmeting ‘A’

Afmeting ‘B’Kit ND5

C852490 1 pak á 10 stuks 3BH  
	 Hepaflo	stofzakken	(570)
C852500 1 pak á 10 stuks 4BH   
	 Hepaflo	stofzakken	(900)

C864040
Adapter	zwart

C864050
Adapter grijs

C864030
Adapter	blauw

C864020
Adapter	rood

C852350 5 pak á 5 stuks 3BM  
	 Microflo	stofzakken	(570)	
C852450 5 pak á 5 stuks 4BM  
	 Microflo	stofzakken	(900)

C864060	 Universele	adapter	
 Ø 38/22 mm

C887112	 Y-stuk	met	2	slangen	 
	 incl.	bevestiging

000069	 Koppelstuk	t.b.v.	 
	 50mm	slang	

C868330	 Klittenband	t.b.v.	 
	 bevestiging	snoer	 
	 aan	slang	(5	stuks)

603208	 5	meter	slang	met	 
	 twee	wartels
C603207	 2	meter	slang	met	 
	 twee	wartels

334130	 Harnas	los
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Hout	stof Steen-/	fijn-/kwartsstof


