
AS 6 Professional  

De AS 6 is een handzame, krachtige, veelzijdige en stille 
Stofzuiger, uitermate geschikt voor het reinigen van 
kantoren, winkels, interieurs, hotels, ziekenhuizen 
en alle plaatsen waar een minimaal geluidsniveau en 
hoge prestaties vereist zijn. De efficiënte AS 6 is  
uitgevoerd met krachtige motor voor optimale zuigkracht. 
Ergonomische Telescoopbuis, combi zuigmond 

en een afneembaar netsnoer van 15 meter. 
Filters voor uitgeblazen lucht. Stofzak volindicator  
Opbergruimte voor accessoires. Aansluiting voor 
Elektrische turboborstel. Optimale wendbaarheid en lage 
Rolweerstand dankzij de 360° meedraaiende zwenkwielen 

aan de voorzijde en de grote diameter achterwielen. 
Uitgevoerd met beschermende rubber stootbumper. 
Kortom de AS 6 is een klasse apart. 

Type 
AS 6 met afneembaar netsnoer    Artikelnummer 106A 

Optionele accessoires 
Electro turbo zuigmond 35 cm - 130 W 
HEPA filter 
Papieren stofzak per 10 stuks 
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Telescoop buis extra lang 
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Technische Specificaties 
Maximaal vermogen  
Nominaal vermogen 
Filter oppervlakte 
Bruikbare stofzak capaciteit 
Luchtverplaatsing 
Vacuüm 
Geluidsniveau 
Kabel lengte 
Gewicht (zonder accessoires) 
Afmetingen 
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Standaard accessoires Ø 32 
Slang compleet 2,5 mtr. 
Plumeau 
Meubelmondstuk 
Plintzuiger 
Combi zuigmond 32mm 
Telescoop buis 
Papieren stofzak 2 stuks 
Micro filter 
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1. Bajonet slang aansluiting 
2. Stofzak volindicator lampje 

en opberghaak voor kabel 
3. Motor beschermingsfilter 
4. filter voor uitgeblazen lucht 



 

Door de grote inhoud van de ketel én de papieren stofzak,  

is vervangen van de stofzak eenvoudig en efficiënt. 
De AS 6 kan in verticale positie worden opgeborgen om 
Ruimte te besparen. 

Zijdelingse uitblaasopeningen voor de gefilterde lucht 
blazen de lucht zij- en opwaarts uit, zodat er geen turbulentie 
ontstaat op de nog te reinigen oppervlaktes. 

Beschermende rubber stootbumper voor veilig gebruik van  
de AS6 in ruimtes met delicate meubels of apparatuur 

Eenvoudige montage van de zuigslang dankzij de 
bajonet aansluiting die bovendien de papieren stofzak 
in de correcte stand opent. 

Verlichte aan-/uit schakelaar en stofzakvol- verklikkerlampje 
op de bovenkant van de stofzuiger, zodat deze eenvoudig 
te bedienen en controleren zijn. 

Accessoire- opbergruimtes en kabelhaak 
in een praktische en ergonomische positie. 

De extra motorbeschermingsfilter, toegevoegd aan de  
hoofdfilter, zorgt ervoor dat er minder opgezogen  
materiaal in contact met de motor komt. 

Aansluiting voor de elektrische turboborstel  
Met veiligheidssluiting. 

Gebruiksvriendelijke, lage rolweerstand dankzij  
De 360° meedraaiende zwenkwielen aan de voorzijde  
en de grote diameter van de achterwielen. 

Motorluchtfilter voor de optimale reiniging, van de 
uitgeblazen lucht. 

Micro filter 
Motor beschermingsfilter 
Filter voor uitgeblazen lucht 

FILTER SYSTEEM 

Vervuilde luchtstroom 

Gezuiverde luchtstroom 

Papieren stofzak13 liter 
Filters 
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7 8 9 10 5. Elektrische turboborstel (optioneel) 
6. Gefilterde uitblaasopeningen 
7. Aansluiting voor elektrische turboborstel 
8. Afgewerkt met rubber stootbumper  
9. Zwenkwiel 360° meedraaiend  

10. Afneembaar netsnoer 15 meter 


