
Comfortabel werken op hoogte



SkyVac - comfortabel werken op hoogte
Door een toenemende vraag naar gespecialiseerde producten voor 
werken op hoogte is Numatic een samenwerking aangegaan met de 
specialisten van SkyVac. Door middel van lichtgewicht buizen kunt u 
zeer nauwkeurig en gemakkelijk werken op een hoogte tot wel 12 meter.
Een groot assortiment accessoires maken het gemak compleet. 
Zo kunt u bijvoorbeeld met een camera de goten of schoorsteen 
controleren. Maar wat bijvoorbeeld te denken van het verwijderen van 
nesten van ongedierte uit bomen of onder dakgoten. Of bovenop de 
ventilatiekanalen van het magazijn stofzuigen.

De buizensets en handige sets van schrapers en borstels passen op de 
bestaande slangen van Numatic stofzuigers. Wij raden aan om voor dit 
soort werk een dubbelmotorige waterzuiger in te zetten, bijvoorbeeld 
het type WVD900. Op plekken waar u niet eenvoudig kunt beschikken 
over netstroom kunt u kiezen voor een aggregaat of de bijzondere 
Interceptor; een stofzuiger met een ongekende onderdruk die werkt op 
een benzinemotor.

Demonstratie                                                                                                                                     
Het werken met een SkyVac systeem in combinatie met een stofzuiger 
is een flinke investering. Daarom wilt u natuurlijk van tevoren weten of 
het voor u werkt en of het een besparing in tijd oplevert. Vraag daarom 
gerust een demonstratie aan. Ons team komt graag voorrijden en vertelt 
u alle ins- en outs van de verschillende systemen.



SkyVac - Interceptor

Numatic waterzuigers

Bij het verwijderen van vuil op hoogte, zoals 
dakgoten of nesten uit bomen, is er niet altijd een 
stroomvoorziening in de buurt. De SkyVac Interceptor 
is een stofzuiger met een motor op benzine waardoor 
de gebruiker in staat is deze op elke locatie (buiten) 
te gebruiken. De Interceptor is een grote en zware 
machine maar past wel makkelijk in een bus. Door 
rijplaten bij te bestellen is ook het laadprobleem 
opgelost. De Interceptor wordt geleverd inclusief Elite 
buizenset (12 meter bereik).

Type WVD900 WVD1800DH

Artikelnr. 833111 835334

Kit BS8 BS7

Vermogen zuigmotor 2 x 1060 Watt 2 x 1060 Watt

Voltage 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz

Capaciteit droog 40 liter --

Capaciteit nat 32 liter 70 liter

Gewicht 28 kg 34 kg

Afmetingen 800 x 490 x 880 mm 684 x 785 x 935 mm

De Numatic waterzuigers (twee motorig) zijn 
uitstekend te gebruiken in combinatie met de 
SkyVac buizensets. De grote diameter van de slang 
en de grote capaciteit van de ketel zorgen voor veel 
gebruiksgemak. Door middel van de kiepbeugel 
(model 900) kan de waterzuiger gemakkelijk 
worden geleegd. Het grote model (1800 serie) heeft 
een afvoerslang waardoor het water kan worden 
afgevoerd. Eventuele vervuiling blijft achter in de 
ketel.

Type SkyVac Interceptor

Artikelnr. V170000

Motor 5.5hp Honda

Equivalent Wattage 3.600 Watt

Waterkolom 155”

Blaasfunctie Ja

Auto start Ja



Trackside buizenset (voor gebruik binnen)
6 buizen = 9 meter bereik
Art.nr. V170010

Het pakket omvat:
• 6 buizen van 1,5 meter van niet-geleidend materiaal
• 2 gebogen houders voor eindstukken
• 8 verschillende eindstukken/borstels
• 1 mof 38 mm
• 1 universeel aansluitstuk
• 1 tas

Telescopische buizenset (voor gebruik binnen)
Totaal bereik = 7 meter
Art.nr. V170022

Het pakket omvat:
• 1 telescoopbuis van 5,5 meter
• 8 verschillende eindstukken/borstels 
• 1 mof 38 mm
• 1 verlengbuis van 1,5 meter (V170156)
• 1 tas

Elite buizenset (voor gebruik buiten)
Totaal bereik = 9 meter
Art.nr. V170050

Het pakket omvat:
• 5 buizen van 1,5 meter
• 1 buis van 1,5 meter met luchtregelaar
• 1 gebogen houder voor eindstukken
• 4 verschillende eindstukken
• 1 tas



Elite accessoires (gebruik buitenshuis)

V170102 SkyVac Elite buis (bereik 1,5 meter) V170104 SkyVac Elite buis met luchtregelaar

V170106  
Adapter voor  
Elite buizen

V170108  
Spleetzuiger

V170112  
Schraper metaal

V170114 
Gebogen buis  
45 graden

V170110  
Schraper kunststof 
(lang model) 

Accessoires voor binnen- en buitengebruik (Elite & Trackside)

V170150 SkyVac  
Flexibele adapter 90 graden  
(diameter binnenzijde 44 mm)

V170148 SkyVac 
Flexibele adapter 
135 graden (diameter 
binnenzijde 44 mm)

V170146 SkyVac  
Flexibele adapter 
180 graden (diameter 
binnenzijde 44 mm)

603109  NVC-9B 
Hiloflexslang 4 meter  
(51 mm) met mof en wartel



Trackside & telescoop accessoires (gebruik binnenshuis)

V170116 SkyVac borstelset V170118 SkyVac banaanzuigmond 100 mm 
V170120 SkyVac banaanzuigmond 200 mm

V170122 SkyVac smalle verstelbare meubelzuigmond
V170124 SkyVac brede verstelbare meubelzuigmond

V170126 155 graden 
eind stuk (carbon)

V170128 65 graden 
eind stuk (carbon)

V170134 SkyVac Wartel 
(slang naar ketel) 50 mm

V170100 SkyVac Mof  
38 mm t.b.v. flexibele slang

V170130 SkyVac 
Universele connector

V170132 SkyVac  
90 graden eind stuk (carbon)

V170144 SkyVac 
Schraper (lang model)

V170140 SkyVac 
Spleetzuiger

V170136 SkyVac  
6 meter slang, 50 mm

V170138 SkyVac 
Standaard schraper



Complete video set 
Art.nr. V170070

Het pakket omvat:
• Camera (spatwaterdicht)
• Bevestigingsclip
• LCD Scherm (spatwaterdicht) 
• 2x Li-Batterij 
• Opladers
• SD card
• Tas

Camera
Art.nr. V170080

Het pakket omvat:
• Camera (spatwaterdicht)
• Li-Batterij (3 uur)
• Bevestigingsclip

Draadloze monitor
Art.nr. V170082

Het pakket omvat:
• LCD Scherm 640x480
• Bevestigingsclip 
• Li-Batterij (werktijd 2 uur) 
• SD card

Video paal 
Art.nr. V170154
Totaal bereik = 10,5 meter

Op deze buis kunt u de camera 
vastmaken en uw werk bekijken 
vanaf een afstand. Ook het vooraf 
en achteraf beoordelen van het 
werk is hiermee eenvoudiger. De 
afbeelding rechts is ter illustratie. 
De camera en scherm worden niet 
meegeleverd.
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