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Kiezen voor AIRBO is een duurzame keuze:
• Oersterke en onverwoestbare structofoam ketels
• Lager wattage: 50% minder stroomverbruik
• Minder warmte- ontwikkeling in de motor:  

langere levensduur van de motoren
• Stillere motoren: 50% geluidsreductie
• De AIRBO machines zijn voor meer dan 90% recyclebaar



Klop Innovations 
bestaat 10 jaar! 

Al 10 jaar lang 

ontwikkelen wij 

innovatieve oplossingen 

om gezond en stofvrij 

werken voor u 

beschikbaar te maken 

op de werkvloer.
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Klop Innovations ontwikkelt al sinds  

2006 (10 jaar!) innovatieve gereed-

schappen en praktische oplossingen 

waarmee we de fysieke belasting van de 

gebruiker in de bouw reduceren en hun 

gezondheid beschermen. Door goed te 

luisteren naar de gebruiker weten wij wat 

er speelt op de werkvloer. 

De afgelopen jaren hebben wij veel 

praktische kennis opgedaan en 

waardevolle ervaringen verzameld 

vanuit de praktijk. Van aannemers 

tot parketteurs en van tegelzetters 

tot schilders: bij Klop Innovations 

weten wij als geen ander onder welke 

omstandigheden veel stof vrijkomt en  

hoe we dit kunnen voorkomen. 

In samenwerking met diverse 

marktpartijen en kenniscentra vertalen  

wij deze kennis en ervaring naar 

praktische en gebruiksvriendelijke 

producten die voldoen aan de strengste, 

wettelijke normeringen. Met de merken 

AIRBO en Arbortech voeren wij een 

scala aan producten die het werk van 

de gebruiker makkelijker en efficiënter 

maken, gevaarlijk hout- en kwartsstof 

filteren en daarmee de gezondheid van de 

gebruiker beschermen. 

Want bij Klop Innovations zijn we van 

één ding overtuigd: je belangrijkste 

gereedschap ben je zelf.

Het team van Klop Innovations

Klop Innovations    
Smart solutions & Power tools

Bel ons 
voor een 

demo
+31 (0)85 902 00 00



In gesprek met:  

Gert-Jan Boeren 

Bedrijf:  

Materieeldienst concern 

Strabag / Züblin 

Functie:  

Verantwoordelijke  

materieelbeheer Nederland 

Gebruikt:  

Meerdere AIRBO  

bouwstofzuigers en  

waterzuigers

Al langere tijd maak ik gebruik van de 

stofvrijwerken- oplossingen van AIRBO  

en dat bevalt erg goed. Inmiddels werk  

ik drie jaar bij het concern Strabag /  

Züblin en in het verleden ben ik hier ook 

al la ngere tijd werkzaam geweest. Ik ben 

als het ware terug op het oude nest. 

Bij een organisatie met in Europa circa 

70.000 collega’s, is het van groot belang 

om over goede en betrouwbare middelen 

zoals de AIRBO machines te beschikken. 

Mijn taak is om al onze uitvoerders te 

ontlasten en alles te regelen voor de 

bouwplaats. Van schroevendraaier tot aan 

de auto’s, en alles wat hier tussenin zit. De 

producten van AIRBO helpen mij hierbij.

Zoektocht 

Bij mijn vorige werkgever heb ik een tijd 

gezocht naar een goede bouwstofzuiger 

met zo min mogelijk accessoires. Deze 

moest geschikt zijn voor zowel hout- als 

kwartsstof. Uiteindelijk kwam ik bij de 

machines van AIRBO uit. Inmiddels heb 

ik deze ook bij BMTI geïntroduceerd. 

Van de jongens buiten hoor ik helemaal 

geen klachten, en dan is eigenlijk 

heel erg positief. Voordat we een 

bouwstofzuiger meegeven, doen we altijd 

Gert-Jan Boeren 
Klop Innovations heeft écht 
verstand van stofvrij werken

HENK KLOP
GESPECIALISEERD IN STOFBEHEERSING

Stofvrij werken staat al geruime tijd op de 

agenda van veel ondernemingen. Maar 

hoe zij dit het beste aan kunnen pakken 

en welke materialen hiervoor ingezet 

moeten worden is meestal een 

raadsel, omdat de kennis op dit vlak 

vaak ontbreekt.

Henk Klop heeft met de 

ontwikkeling van zijn machines 

om stofvrij te kunnen werken 

de afgelopen jaren ruime kennis 

opgedaan op dit gebied. Deze kennis 

deelt Henk door middel van lezingen, 

demonstraties en adviestrajecten 

in voorbereidende fasen of tijdens 

aanbestedingen. 

Heeft u vragen op het gebied van 

stofbeheersing of heeft uw organisatie 

behoefte aan begeleiding bij het 

implementeren van stofvrij werken? 

Neem dan contact op met Henk Klop. 
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een korte demonstratie. Ze gebruiken 

de stofvrijwerken- oplossingen veel in 

combinatie met slijptollen; dan is het wel 

goed om uit te leggen welke kant ze op 

moeten slijpen om ook profijt te hebben 

van de stofkap. Ook leggen we ze uit hoe 

ze de stofzakken kunnen verwisselen. 

Ik merk dat de AIRBO-bouwstofzuigers 

eigenlijk nooit in het depot staan, dat 

is een goed teken. Op een van onze 

werken in Utrecht hebben we de AIRBO-

bouwstofzuigers ingezet om betonvloeren 

stofvrij te maken. Het was nogal een 

oppervlakte, dus hebben we een zuigmond 

van ruim 70cm gebruikt. Iedereen op de 

klus, inclusief de opdrachtgever, was 

laaiend enthousiast.

De expert in stofvrij werken 

Bij Klop Innovations hebben ze écht 

verstand van stofvrij werken. Je merkt 

in de bouw dat men zich niet zo bewust 

was van de gevaren van stof. Door de 

strengere regelgeving en de aandacht 

rondom dit onderwerp is er gelukkig veel 

verbeterd. De kennis vanuit een expert 

als Henk Klop is daarbij erg welkom. We 

geven regelmatig toolboxen om iedereen 

bewust te maken van de gevaren en om 

kennis bij te spijkeren. Door de inzet van 

gemakkelijk materieel kan je de risico’s 

van stof natuurlijk prima beperken. 

Persoonlijk heeft het onderwerp stofvrij 

werken me ook geboeid, zo heb ik er 

tijdens mijn opleiding tot kam-coördinator 

zelfs een scriptie over geschreven. Met 

Klop Innovations is het fijn schakelen en 

ik verbaas me wel eens over de snelle 

service. Als ze de oplossing nog niet 

in huis hebben gaat Henk Klop hem 

persoonlijk bedenken, en dat is fijn. Als 

materiaalbeheerder zijn dit leveranciers 

waar je graag mee samenwerkt.

Gert-Jan Boeren 

Materieeldienst concern Strabag / Züblin

“Ze hebben  
écht verstand  

van stofvrij 
werken”

DE GEZONDSTE
BOUWSTOFZUIGERS ÓÓÍT!
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SCHONE LUCHT
MET DE AIRBO AIRCLEANER

Voor de bewuste aannemer, 
 tegelzetter, vloerspecialist,  
parketteur en schilder!

GEZONDHEID

3-DELIG FILTERSYSTEEM 
Filtert gevaarlijk fijnstof 
en zuivert de lucht

• Pre-filterdoek
• Filtermodule F7
• HEPA-filter H13

KOOLSTOFFILTER (OPTIONEEL) 
Neutraliseert geuren 

• Koolstoffiltermodule

GELUIDSARM 58 DB(A)
Werken zonder geluidsoverlast

PRESTATIES
• Zuivert 700m3/u
• Laag energieverbruik: 170W
• Compact en licht: 11,7 kg
• Sterke en zachte PPE- behuizing 

(voorkomt omgevingsschade)



In gesprek met:  

Wouter van Lunteren 

Bedrijf:  

Van Lunteren  

Schilders- en Spuitbedrijf 

Functie:  

Eigenaar 

Gebruikt:  

AIRBO Aircleaner

Sinds een jaar gebruik ik de AIRBO 

Aircleaner van Klop Innovations. Op de 

Bouwbeurs kwam ik voor het eerst in 

contact met Klop Innovations en ik was al 

snel enthousiast over de robuustheid van 

het AIRBO-assortiment. 

Na wat speurwerk kwam ik er al snel 

achter dat de AIRBO Aircleaner het 

product is wat ik zocht. Concurrerende 

producten hebben veelal een ander 

werkingsprincipe (bijvoorbeeld filteren 

met water), zijn veel zwaarder, vaak 

duurder of hebben geen zachte behuizing. 

Zo’n zachte behuizing is voor mij perfect 

aangezien ik te allen tijde wil voorkomen 

dat ik in kleine ruimtes mijn schilderwerk, 

interieur of eigendommen van mijn klant 

met stoten beschadig. 

Filteren van fijnstof 

De AIRBO Aircleaner zorgt ervoor dat na 

het schuren het fijnstof wordt gefilterd. 

Opdrachtgevers vinden het fantastisch! 

Het feit alleen al dat je iets extra’s doet 

werkt al heel erg positief. Als ik bij een 

potentiële of huidige klant op gesprek 

kom, noem ik altijd dat ik de AIRBO 

Aircleaner gebruik. Ik ben ook van plan om 

het op te nemen in mijn offertes; je wilt er 

toch graag uitspringen.

Ideaal op locatie 

Als ik op locatie aan het spuiten ben zet 

ik de AIRBO Aircleaner ook aan, het zorgt 

ervoor dat de fijne spuitnevel gefilterd 

wordt. Naast dat het gebruik van de 

luchtreiniger een groot voordeel voor mijn 

klanten met zich meebrengt, wil ik over 30 

jaar nog steeds gezond kunnen schilderen.

Bouwstofzuiger 

Daarnaast heb ik ook de tweemotorige 

stofzuiger van AIRBO aangeschaft. 

Deze is zo krachtig qua zuigvermogen 

en daarnaast ontzettend robuust. Door 

de verschillende accessoires die er bij 

geleverd kunnen worden is het voor mij de 

perfecte machine.

Over van Lunteren  

Schilders- en Spuitbedrijf 

Het bedrijf heb ik een aantal jaren  

geleden van mijn vader overgenomen, 

en nu werkt hij nog op regelmatige basis 

mee. We werken vanuit Bilthoven voor 

zowel particulieren als voor bedrijven. 

Onze werkzaamheden variëren van het 

spuiten van kozijnen, ramen, deuren, 

wanden en plafonds op locatie tot gewoon, 

monumentaal en facilitair schilderwerk. 

Onze werkplaats is gevestigd in Zeist. We 

nemen vaak grote projecten aan en huren 

dan collega-schilders in.

Wouter van Lunteren 

Van Lunteren Schilders- en Spuitbedrijf

Wouter van Lunteren 
Over de AIRBO Aircleaner
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Model Bestelnr. Motor Voltage Maximaal Gewicht Afmeting Geluid

AC700 200200 170W 230V
AC50/60Hz

700 m3 per uur 11,7 kg 480 x 480 x 490mm 58 dB(A)

TNO gecertificeerd

AIRBO
Aircleaner

• Zuivert 700 m3/u
• Compact & licht: 11,7 kg
• Geluidsarm 58 dB(A)
• Geen afvoerslang nodig
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Aircleaner AC700
Renoveren zonder stof

Verbouwen of renoveren zonder stofoverlast? De AIRBO 
Aircleaner biedt uitkomst in combinatie met bronafzuiging.  
De Aircleaner is compact, licht in gewicht, maakt weinig geluid 
en de behuizing is oersterk en toch soft. Daardoor manoeuvreer 
je hem eenvoudig door woningen, zonder kans op schade. 
Drie verschillende filters doen het werk. Het pre-filter reinig 
je gemakkelijk met de stofzuiger. Ideaal voor stoffig werk in 
bijvoorbeeld badkamers.

Werkzaamheden:
• Schuren
• Boren
• Frezen
• Slijpen
• Zagen



www.airbo.eu

Sterk en  
zacht PPE
geen risico op beschadiging

“Zeker bij renovatiewerk  

is het een supermachine.  

Ik denk dat we met de  

Aircleaner tot wel 90%  

minder stof hebben als  

we in dichte ruimtes  

aan de slag zijn.”

Tegelzettersbedrijf Oostbörg

Filterdoek (G4)
Verpakt per 5 stuks 

200206

Filtermodule 1 (F7)
200210

490mm

480mm
480mm

Filtermodule 2 (HEPA13)
200215

Koolstofmodule
200220
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DE GEZONDSTE
BOUWSTOFZUIGERS ÓÓÍT!

Voor de bewuste aannemer, 
 tegelzetter, vloerspecialist,  
parketteur en schilder!
 

GEZONDHEID

KWARTSSTOFFILTER
Filtert gevaarlijk  
hout- en kwartsstof

GELUIDSREDUCTIE
50% geluidsreductie

PRESTATIES

NIEUWSTE GENERATIE  
AIRBO ECO MOTOREN
50% minder stroomverbruik

OERSTERK
Stevige en stootvaste  
structofoam ketel

PLUG & PLAY
Ruim assortiment aan  accessoires 
en past op de meest voorkomende 
 gereedschappen



“Deze bouwstofzuigers 

maken volledig waar wat 

de leverancier belooft. Het 

geheim zit ‘m in de zeer 

hoogwaardige stofzakken 

met ingebouwd filter.” 

Nico van Dort  

Timmer &  

Onderhoudsbedrijf

Stofvrij werken  
De oplossingen van AIRBO
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Bij AIRBO geloven we dat de vakman in 

de bouw gezond, veilig en efficiënt moet 

kunnen werken. Met onze producten, die 

voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften 

en wettelijke normeringen op het gebied 

van stofvrij werken, kan dát gerealiseerd 

worden. 

Onze oplossingen zijn ontstaan vanuit 

wensen uit de praktijk. En dat ervaar je 

direct. In samenwerking met diverse 

instanties als TNO én de gebruiker op de 

werkvloer hebben wij precies datgene 

ontwikkeld waardoor men efficiënter, 

veiliger en zonder stofoverlast kan werken.

De AIRBO bouwstofzuigers zijn de 

gezondste bouwstofzuigers óóit. Ze zijn 

uitgerust met 1 of 2 krachtige 620W 

motoren van de allernieuwste generatie. 

Deze Eco Engine- motoren zijn niet alleen 

krachtiger dan ooit tevoren: ze zijn ook 

nog eens 50% stiller en verbruiken tot 

wel 50% minder stroom. Door de diverse 

beschikbare zuigkits, slanglengtes en 

accessoires is de AIRBO bouwstofzuiger 

volledig naar eigen wens samen te stellen. 

Zo is er voor elke toepassing een TNO- 

gecertificeerde AIRBO bouwstofzuiger 

beschikbaar. 

Innovatie en gebruiksgemak gaan bij de 

machines van AIRBO hand in hand: zo is de 

ketel volledig hufterproof door het gebruik 

van oersterk structofoam, hebben de 

machines altijd maximale zuigkracht door 

de geïntegreerde filters in de stofzak en is 

er een breed scala aan uiterst praktische 

hulpmiddelen verkrijgbaar. Al onze 

oplossingen zijn ontstaan vanuit de praktijk 

en maken het de gebruiker prettiger en 

makkelijker op de werkvloer.



• Eénmotorig 620W
• Nieuwste generatie Eco Engine- 

motor: 50% stiller  
• Hoge zuigkracht
• Inclusief 12,5m snoer met 

handig oprolsysteem
• RVS telescopische buis
• Ketelinhoud 9L 

Wordt geleverd met:
• 2,4m konische slang 38-32mm, 

RVS zuigbuizenset, 300mm 
combi zuigmond, kierenzuiger,  
plumeau, 150mm meubelborstel 
en Hepaflo filterzak (1-CH) 
 

Ideaal voor het 
stofzuigen van:
• Kantoren
• Kantines
• Bouwketen
• Scholen

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Filterklasse Gewicht Afmeting

ADS 609 500815 620 W 230 V
AC 50/60 Hz

42 L/sec 2500 mm 9 L - 6,9 kg 355 x 355 x 415mm

ADS 609
Eénmotorig

Betere prestaties
met mindervermogen

Nieuwste generatie motoren

AIRBO
 Office

12



Werkzaamheden:
• Boren
• Schuren
• Zagen

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Filterklasse Gewicht Afmeting

ADS 615A 500820 620 W 230 V
AC 50/60 Hz

42 L/sec 2500 mm 15 L M 11 kg 355 x 355 
x 665mm

ADS 615A
Eénmotorig

• Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
• Handig trolleymodel met  

inschuifbaar handvat 
• Eénmotorig 620W
• Nieuwste generatie Eco Engine- 

motor: 50% stiller  
• Oersterke structofoam ketel 15L
• Ingebouwde inschakelautomaat 

 
Wordt geleverd met: 

• 5m nuflex 38mm slang, RVS 
zuigbuizenset, 300mm zuigmond, 
blauwe en rode adapter, mof en 
Hepaflo filterzak (2-BH) 

Licht en 

compact

Ideaal voor de schilder, 

service-, installatie- en 

onderhouds-

monteur

Nieuwste generatie motoren

AIRBO
 Bouwstofzuigers www.airbo.eu
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TNO gecertificeerd

www.kiesjebouwstofzuiger.nl

Lastig kiezen?
Laat je adviseren:



TNO gecertificeerd

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Filterklasse Gewicht Afmeting

AES 623A 500825 620W 230 V
AC 50/60 Hz

45 L/sec 2500 mm 23 L M 14,5kg 415 x 415 x 645mm

AIRBO
 Bouwstofzuigers
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• Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
• Eénmotorig 620W
• Nieuwste generatie Eco Engine-  

motor: 50% stiller  
• Oersterke structofoam ketel 23L
• Ingebouwde inschakelautomaat 

 
Wordt geleverd met: 

• 5m versterkte 51mm slang,  
incl. 4 adapters (ND5 kit) en 
kwartsstofzak (3-BM) 

Werkzaamheden:
• Schuren
• Boren
• Slijpen
• Zagen

Nieuwste generatie motoren

AES 623A
Eénmotorig

www.kiesjebouwstofzuiger.nl

Lastig kiezen?
Laat je adviseren:



Tweemotorig

krachtige stofzuiger, 

makkelijk mee  

te nemen

Nieuwste generatie motoren

AIRBO
 Bouwstofzuigers www.airbo.eu
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Werkzaamheden:
• Schuren
• Boren
• Frezen
• Slijpen
• Zagen

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Filterklasse Gewicht Afmeting

AED 1223A 500830 1240W 230 V
AC 50/60 Hz

90 L/sec 2500 mm 23 L M 16 kg 415 x 415 x 645mm

AED 1223A
Tweemotorig

• Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
• Tweemotorig 1240W (2x 620W)
• Nieuwste generatie Eco Engine- 

motoren: 50% stiller  
• Oersterke structofoam ketel 23L
• Ingebouwde inschakelautomaat 

 
Wordt geleverd met: 

• 5m versterkte 51mm slang,  
incl. 4 adapters (ND5 kit) en 
kwartsstofzak (3-BM)

TNO gecertificeerd



Nieuwste 
generatie 
motoren

stiller, krachtiger, zuiniger

AIRBO
 Bouwstofzuigers
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Werkzaamheden:
• Schuren
• Boren
• Frezen
• Slijpen
• Zagen

AED 1240A 
Tweemotorig

• Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
• Tweemotorig 1240W (2x 620W)
• Nieuwste generatie Eco Engine- 

motoren: 50% stiller  
• Oersterke structofoam ketel 40L
• Ingebouwde inschakelautomaat 

 
Wordt geleverd met: 

• 5m versterkte 51mm slang,  
incl. 4 adapters (ND5 kit) en 
kwartsstofzak (4-BM) 

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Filterklasse Gewicht Afmeting

AED 1240A 500835 1240 W 230 V
AC 50/60 Hz

90 L/sec 2500 mm 40 L M 24,5 kg 560 x 490 x 880mm

Nieuwste generatie motoren
TNO gecertificeerd

www.kiesjebouwstofzuiger.nl

Lastig kiezen?
Laat je adviseren:



www.airbo.eu
AIRBO
 Bouwstofzuigers
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Tot 8 uur per dag werken
volgens de 
wettelijke 

norm

AED 1240A
in combinatie met MacChisel

• Past op beitels met SDS Plus, SDS Max 
en Kango zeskant aansluiting

• Robuuste rubberen manchet
• Hakken en breken zonder stofoverlast
• TNO gecertificeerd in combinatie met 

de AED 1223A of AED 1240A

Nieuwste generatie motoren

TNO gecertificeerd

Breek- en hakhamer stofkap
Stofkap op beitel SDS Plus, SDS Max en Kango zeskant

500329

• Minimale stofontwikkeling bij vallend puin, tegels en 
stucwerk bij hakken in de wand

• Geen stofverplaatsing naar andere ruimtes
• Geen afvoerslang nodig

MacChisel i.c.m. AIRBO Aircleaner

MacChisel



Anti- lekbandenset 
Voor het AIRBO 40L model  

wordt geleverd inclusief assen 
500572

Zuigmond 720mm 
Voor het AIRBO 40L model  

500175

AIRBO
 Bouwstofzuigers
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AED 1240A
in combinatie met 720mm zuigmond

• Snel grote oppervlakten stofzuigen
• Eenvoudig te plaatsen
• Geschikt voor het AIRBO 40L model

Nieuwste generatie motoren

Gebogen duwbeugel
500198 en 500605



Tot wel 
20 meter 

slang

www.airbo.eu
AIRBO
 Bouwstofzuigers
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• Snel grote oppervlakten stofzuigen
• Licht en wendbaar
• Werk efficiënter dan ooit
• Geschikt voor alle tweemotorige 

modellen

Nieuwste generatie motoren

AED 1240A
in combinatie met MacFloor

MacFloor
Inclusief zuigmond 

500180

MacFloor set
Inclusief zuigmond, 20m Nuflex 

slang 51mm en adapter
100804

www.kiesjebouwstofzuiger.nl

Lastig kiezen?
Laat je adviseren:



AIRBO
 Voorafscheiders
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Nieuwste generatie motoren

AIRBO Voorafscheider 
in combinatie met  

 tweemotorige bouwstofzuigers

• Voegt tot 100 liter extra inhoud toe
• Veel langer doorwerken met één 

stofzak
• De stofzuiger handig voorop 

meenemen

Slang tussen  
cycloon en stofzuiger

2m versterkte slang inclusief  
slangklem en wartel

500567

Voorafscheider kruiwagen
kruiwagen, bovenbak en cycloon

500299

www.kiesjebouwstofzuiger.nl

Lastig kiezen?
Laat je adviseren:



www.airbo.eu
AIRBO
 Voorafscheiders
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MacDust 
in combinatie met  

tweemotorige bouwstofzuigers

• Voegt tot 60 liter inhoud toe
• Vangt het grove vuil op
• Makkelijk mee te nemen i.c.m. 

de MacDust trolley 
• Veel langer doorwerken met  

één stofzak

Nieuwste generatie motoren

MacDust 
voorafscheider 

compleet
1,5m versterkte slang,  

cycloon, drum 60L,  
wartel en slangklem

500305

Veel langer doorwerken
met één stofzak

Trolley
Voor MacDust voorafscheider

geschikt voor AIRBO 40L model
500479



Zuigkit 51mm 3 delig 
Zuigkit: 500235

Zuigmond structofoam: 500353
Zuigstang: 500359

Adapter 44-52mm: 500610

Zuigkit 38mm RVS 3 delig 
Zuigkit: 500225

Zuigmond structofoam: 500331
Zuigbuis RVS lang L1200mm: 500469

51-38mm mof: 500956

AIRBO accessoires
 Zuigkits
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Zuigkit 38mm RVS (BB5)
Zuigkit: 500336

2,4m Nuflex slang: 500360
Zuigmond structofoam: 500331
Zuigbuis RVS gebogen: 500365

Zuigbuis RVS recht L440mm: 500357

Zuigkit 38mm RVS 5 delig
Zuigkit: 500200

Zuigmond structofoam: 500331
Zuigbuis RVS gebogen: 500365

Zuigbuis RVS recht L440mm: 500357
51-38mm mof: 500956
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Zuigkit 51mm RVS 5 delig
Zuigkit: 500665

Zuigmond L450mm: 500664
Zuigbuis RVS gebogen: 500666

Zuigbuis RVS recht L500mm: 500667
Adapter 44-52mm: 500610



Glad van 
binnen - 

minimale weerstand

Soepel

www.airbo.eu
AIRBO accessoires
 Slangen

Blijft  
nergens 
achter  
haken
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Versterkte slang 51mm
5m incl. dubbele wartel: 500319

10m incl. dubbele wartel: 500366
Per meter excl. wartel: 500324

 Wartel: 500337

Konische slang omwikkeld 51-38mm
6m incl. dubbele wartel: 500575

6m incl. wartel/Festool adapter: 500658
6m excl. wartels: 500558
Festool adapter: 500199

Nuflex slang 38mm
2,4m incl. wartel en mof: 500360

5m incl. wartel en mof: 500320
5m incl. dubbele wartel: 500339

Per meter excl. wartel: 500321
Wartel: 500332

Nuflex slang 51mm
5m incl. dubbele wartel: 500341

10m incl. dubbele wartel: 500342
Per meter excl. wartel: 500334

Wartel: 500337

Konische slang 38-32mm
Geschikt voor de Office serie 

2,4m incl. wartel en mof: 500618



Kierenzuiger 38mm L305mm
500361

Zuigmond 51mm L450mm Delta
Alleen voor 2-motorige modellen

500958

Kierenzuiger RVS 38mm L305mm
500454

AIRBO accessoires
 Zuigmonden
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Zuigmond 51mm structofoam L400mm
500353

Zuigmond 38mm structofoam L400mm
500331

Plumeau 38mm
500330

Zuigmond 38mm L130mm
500596

Combi- zuigmond 38mm L300mm
500416

Zuigmond in hoogte verstelbaar
38mm L450mm: 500671
51mm L450mm: 500664

Zuigmond 38mm Proflo L400mm
500782



www.airbo.eu
AIRBO accessoires
 Overig
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Slangwartel 38mm
500332

Korte zuigbuis
220mm: 500455

Banana Pipe cleaning tool
100mm: 500597
200mm: 500418

Mof 51-38mm
500956

Slangwartel 51mm
500337

Y adapter
500326

Koppelstuk
500611

Adapter 44-52mm
500610

Adapter 32-38mm
500609

Festool adapter voor 38mm slang   
500199



AIRBO accessoires
 Overig

Filterzakken

Accessoirerek

3-BH Hout filterzak 23L
10 stuks: 500370

100 stuks: 500370-1

4-BH Hout filterzak 40L
10 stuks: 500270

60 stuks: 500270-1

3-BM Quartz filterzak 23L
5 stuks: 500352

25 stuks: 500352-1

4-BM Quartz filterzak 40L
5 stuks: 500350

25 stuks: 500350-1

1-CH filterzak 9L
10 stuks: 500375

 2-BH filterzak 15L
10 stuks: 500470
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Hepaflo 
filterzakken

Hepaflo 
filterzakken

Hout- en roetstof 
filterzakken

Kwartsstof
filterzakken

Accessoirerek
Voor AIRBO 40L model: 500433

Wandrek
500417



Universeel 
bruikbaar

met de 
merkgebonden 
montagering

www.airbo.eu
AIRBO accessoires
 Stofkappen

Montageringen voor modellen van:
• Makita
• Dewalt
• Bosch
• Metabo
• Hitachi
• Fein
• Flex
• AEG
• Hilti
• Milwaukee
• Protool
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Stofkap voor haakse slijper 
(universeel):

115 - 125mm: 500705
180 - 230mm: 500706

Stofkap voor haakse slijper 
(AIRBO):

115 - 125mm: 500700
180 - 230mm: 500710

Borstel voor stofkap
Past op 125mm en 230mm model

Set à 2 stuks: 500701

Stofkap voor komschijf 180mm
Stofkap Makita: 500721 

Met adapterkit ook geschikt voor:
Adapterkit Flex: 500728

Adapterkit Hitachi-Flex: 500729
Adapterkit Bosch: 500730

Adapterkit Metabo: 500731

Vervangingskit stofkap
Nylon vervangingskit 180mm: 500726 

 

Geschikt voor modellen van:
• Makita
• Bosch
• Metabo
• Hitachi
• Flex
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In gesprek met:  

Fons Timmermans 

Bedrijf:  

Hazenberg | TBI 

Functie:  

Hoofd TD 

Gebruikt:  

Meerdere AIRBO  

bouwstofzuigers /  

Arbortech alleszaag

We hebben tientallen AIRBO 

bouwstofzuigers in gebruik en daar zijn 

we erg tevreden over. 

Stofvrijwerken is al jaren een belangrijk 

thema binnen onze organisatie. De 

gezondheid van onze medewerkers 

staat voorop. Geruime tijd hebben we 

alles in huis om de gezondheidsrisico’s 

te beperken. Op een gegeven moment 

heeft de inspectie de nadruk gelegd op 

stofafzuiging bij de bron. Ik heb me toen 

door diverse bedrijven laten voorlichten 

over dit onderwerp, alleen bleek er niet 

echt iets goeds in de markt. Ook heb ik de 

inspectie uitgenodigd om me alles te laten 

vertellen. Toen kwam Klop Innovations 

met de AIRBO-bouwstofzuiger op de 

markt waarmee je 8 uur mocht werken. 

Na uitgebreid testen zijn we tot aanschaf 

overgegaan. Inmiddels hebben we 

tientallen AIRBO-bouwstofzuigers in bezit. 

De feedback van onze mannen is ook erg 

goed en er zijn geen klachten. 

Gezondheid voorop 

Als hoofd technische dienst is het je 

verantwoording om kritisch te zijn op de 

materialen waarmee je collega’s dagelijks 

werken. Zo was ik ook erg kritisch toen 

ik voor het eerst in aanraking kwam met 

de AIRBO-bouwstofzuigers van Klop 

Innovations. Ik doel dan met name op 

het te verwachten stofzakken-verbruik, 

wat in de praktijk juist erg mee blijkt te 

vallen. Als bedrijf beschikken we over 

zeer uiteenlopend materieel. Doordat 

we veel speciaal werk doen, hebben we 

nogal wat verschillende machines in 

huis. Met een team van acht personen 

verzorgen we het beheer van met name 

handgereedschappen. Ook verzorgen wij 

ander (groot) materieel, alleen komen 

deze middelen niet uit ons depot. Het is 

onze taak om de uitvoerder op de bouw te 

ontzorgen. Met de AIRBO-bouwstofzuigers 

lukt dit uitstekend!

Meedenken en luisteren 

De kracht van Klop Innovations zit ‘m 

in het meedenken met en het luisteren 

naar de klant. Voor onze renovatie- 

ploegen zocht ik eigenlijk een 

goede bouwstofzuiger, maar wel 

iets compacter dan de huidige 

modellen. Dit heeft Henk Klop 

goed opgepikt. Hij heeft onze 

wensen vertaald naar een nieuwe, 

kleine bouwstofzuiger. Zo is de 

nieuwe AIRBO 615A ontstaan. Hij 

noemt hem gekscherend weleens de 

“Fons Timmermans”. Voor mij als hoofd 

technische dienst is het prettig om met 

een fabrikant te werken die meedenkt, 

ontwikkelt en zulke korte lijnen heeft. 

Fons Timmermans 

Hazenberg | TBI

“De kracht  
zit ‘m in het 
meedenken 

met de klant”

 Fons Timmermans 
Over werken met AIRBO
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HARDE WERKERS
VOOR KRACHTIGE WATERAFZUIGING

Robuuste waterzuigers  
voor elke klus!

PRESTATIES

PRAKTISCH
Eenvoudig in gebruik, 
makkelijk te legen

OERSTERK
Stevige en stootvaste  
structofoam ketel

CONTINUE ZUIGKRACHT
1- of 2- krachtige 1200W motoren

DIVERSE UITVOERINGEN
Met praktisch kiepsysteem,  
grofvuilfilter in de ketel of  
krachtige dompelpomp
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Waterzuigers
Ontwikkeld vanuit gebruikerswensen

Onze waterzuigers zijn ontwikkeld vanuit 

de (praktische) gebruikerswensen, en dat 

ervaar je direct. In samenwerking met 

diverse instanties én de gebruiker op de 

werkvloer, hebben wij precies datgene 

ontwikkeld waardoor men makkelijker, 

efficiënter en veiliger kan werken. 

De AIRBO waterzuigers zijn leverbaar met 

1 of 2 krachtige 1200W motoren en door 

de diverse beschikbare slanglengtes en 

bijvoorbeeld een praktisch kiepsysteem, 

een vlotterschaal met vlotterbal of een 

grofvuilfilter in de ketel, volledig samen 

te stellen naar klantspecifieke wensen. 

Zo is er voor elke toepassing een AIRBO 

waterzuiger beschikbaar.

Innovatie en gebruiksgemak gaan bij  

de machines van AIRBO hand in hand: 

denk aan de hufterproofheid door het 

oersterke structofoam van de behuizing, 

de zeer hoge zuigkracht en een breed 

scala aan uiterst praktische hulpmiddelen. 

Al onze oplossingen maken het de 

gebruiker makkelijker op de werkvloer.

“We hoeven ‘m tijdens het 

werk niet leeg te kiepen 

dankzij de pomp en de dikke 

afvoerslang. Daardoor kan 

de waterzuiger bijna de hele 

klus op één plek blijven 

staan. Ik kan ‘m iedereen 

aanbevelen.”

Peter van de Kieft 

Van de Kieft 

diamantboren en -zagen 



AIRBO
Waterzuigers

Hufterproof

door het gebruik  

van oersterk 

structofoam

• Oersterke structofoam ketel
• Handgreep om makkelijk te legen
• Eén- of tweemotorig 1200W / 2400W
• Ketelinhoud 15L
• Inclusief slang, zuigmond en  

aluminium zuigbuizenset 

• Optioneel:

 RVS zuigbuizenset
 2x 500357 + 1x 500365

AWD 2415
• Tweemotorig
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AWS 1215 / AWD 2415

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Bereik Gewicht Afmeting

AWD 2415 500520 2400 W 230 V
AC 50/60 Hz

80 L/sec 2500 mm 15 L 26,8 m 15 kg 415 x 415 x 630mm

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Bereik Gewicht Afmeting

AWS 1215 500515 1200 W 230 V
AC 50/60 Hz

40 L/sec 2500 mm 15 L 26,8 m 12,7 kg 415 x 415 x 630mm

TweemotorigEénmotorig



AIRBO
Waterzuigers www.airbo.eu

Makkelijk  

te legen

door het 

praktische 

kiepsysteem

AWD 2430
• Tweemotorig
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• Oersterke structofoam ketel
• Met praktisch kiepsysteem
• Eén- of tweemotorig 1200W / 2400W
• Ketelinhoud 30L
• Inclusief slang, zuigmond en  

aluminium zuigbuizenset 

• Optioneel:

 RVS zuigbuizenset
 2x 500357 + 1x 500365

 Anti- lekbanden
 500572

 Zuigmond 720mm
 500177

AWS 1230 / AWD 2430

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Bereik Gewicht Afmeting

AWD 2430 500530 2400 W 230 V
AC 50/60 Hz

80 L/sec 2500 mm 30 L 28,8 m 21,9 kg 570 x 490 x 790mm

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Bereik Gewicht Afmeting

AWS 1230 500525 1200 W 230 V
AC 50/60 Hz

40 L/sec 2500 mm 30 L 28,8 m 19,8 kg 570 x 490 x 790mm

TweemotorigEénmotorig



AIRBO
Waterzuigers

Grote  

ketelinhoud

eenvoudig te legen 

via afvoerslang

AWD 2470-DH
• Tweemotorig
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AWS 1270-DH / AWD 2470-DH

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Bereik Gewicht Afmeting

AWD 2470-DH 500540 2400 W 230 V
AC 50/60 Hz

80 L/sec 2500 mm 70 L 28,8 m 28,8 kg 684 x 570 x 935mm

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Bereik Gewicht Afmeting

AWS 1270-DH 500535 1200 W 230 V
AC 50/60 Hz

40 L/sec 2500 mm 70 L 28,8 m 27,3 kg 684 x 570 x 935mm

• Oersterke structofoam ketel
• Eén- of tweemotorig 

1200W / 2400W
• Ketelinhoud 70L
• Inclusief slang, zuigmond en  

aluminium zuigbuizenset 

• Optioneel:

RVS zuigbuizenset
2x 500357 + 1x 500365

Anti- lekbanden
500572

Zuigmond 720mm
500176

TweemotorigEénmotorig



Anti- lekbanden
500572

Zuigmond 720mm
500176

AIRBO
Waterzuigers www.airbo.eu

Constant doorwerken
door de volautomatische dompelpomp 
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• Oersterke structofoam ketel
• Grofvuilfilter in de ketel
• Ingebouwde volautomatische 

dompelpomp
• Tweemotorig 2400W
• Ketelinhoud 70L
• Inclusief slang, zuigmond, RVS 

zuigbuizenset en 10m afvoerslang 

• Optioneel:

AWD 2470-AP

Model Bestelnr. Motor Voltage Luchtverplaatsing Mm/wk Inhoud Bereik Gewicht Afmeting

AWD 2470-AP 500550 2400 W 230 V
AC 50/60 Hz

80 L/sec 2500 mm 70 L 28,8 m 36,8 kg 684 x 570 x 935 mm

Tweemotorig



36

Professionele steen- en  
voegenzaag met revolutionaire 
technologie

REVOLUTIE OP  
ZAAGGEBIED

KRACHTIG
Door de 1250W motor

STOFARM
Stofarm, droog zagen met  
de unieke, gepatenteerde  
zaagbeweging

VIERKANT ZAGEN
Veilig en nauwkeurig zagen  
tot wel 170mm diep

DIVERSE ZAAGBLADEN
Grote variatie aan  
hardmetalen zaagbladen  
voor alle toepassingen
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Revolutie in  
zaagtechniek  
Veilig, stofarm en vierkant zagen

“Stenen uitzagen doen 

we nu veel sneller. Een 

verdubbeling van de 

capaciteit ten opzichte van 

slijpen of hakken is zeker 

haalbaar.”

Gert van Dobben 

Onderhoudsbedrijf  

Johan van Huizen

De Arbortech AS170 is een professionele 

steen- en voegenzaag met revolutionaire 

technologie. Ontworpen voor de pro- 

fessionele gebruiker, zaagt de AS170 

diverse materialen variërend van bak- 

stenen, voegen en kalkzandsteen tot hout 

en boomwortels in de grond. 

Het is zelfs mogelijk om sleuven in muren 

te zagen, gevels uit te tanden en één of 

meerdere stenen uit een muur te halen. 

Deze innoverende zaagactie, die een 

hamer en een zaagbeweging combineert, 

biedt de voordelen van extra kracht, 

veiligheid, geringe stofontwikkeling bij 

droog zagen en het zagen van vierkante 

gaten. 

Met een grote variatie aan zaagbladen 

voor zowel de bouw- als installatiebranche 

kan iedere professional met de Arbortech 

AS170 uit de voeten. De zaagtanden zijn 

van hardmetaal en kunnen geslepen 

worden. 



Model Bestelnr. Motor Voltage Maximale 
zaagdiepte

Zaagbreedte Aansluiting 
stofafzuiging

Gewicht Afmeting

AS  170 900500 1250 W 230-240V
AC 50/60Hz

170 mm 7,2 mm 30 mm 
EN 60335.2.69

4,3 kg 450 x 75 x 240mm

Arbortech
Steen- en voegenzaag

Arbortech AS170
Veilig, stofarm & vierkant zagen

Steen- en  voegenzaag
ontworpen voor de professionele  gebruiker
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Ideaal voor:
• Renovatie
• Onderhoudswerk
• Boomwortels doorzagen

Werkzaamheden:
• Voegen verwijderen
• Uittanden
• Enkele stenen uitzagen
• Inboeten
• Loodslab inzagen
• Gordingen inzagen
• Ventilatieroosters inzagen
• Lateien inzagen
• Noodoverstort maken

• Tot 170mm diep
• Vierkant zagen
• Nauwkeurig en veilig
• Minder (fijn)stof

Wordt geleverd met de 
zaagbladen G, P en S



www.klopinnovations.com
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Zaagblad G
900510

Diep: 115mm
Dik: 7.2mm

Universeel zaagblad G
• Aanbrengen van lood
• Overig

Zaagblad P
900520

Diep: 120mm
Dik: 7.2mm

Doorvoer zaagblad P
• Vierkant zagen

Zaagblad S
900530

Diep: 120mm
Dik: 7.2mm

Stootvoeg zaagblad S
• Enkele steen uitzagen
• Uittanden 

Zaagblad Q
900531

Diep: 75mm
Dik: 7.2mm

Zaagblad kort Q
• Verwijderen van stoot- en 

lintvoeg

Zaagblad R
900532

Diep: 35mm
Dik: 3mm

Monumenten zaagblad dun R
• Exclusief voor kalkvoegen

Zaagblad G XL
900533

Diep: 170mm
Dik: 7.2mm

Universeel zaagblad G XL
• Openingen in muren zagen
• Boomwortels zagen
• Overig

Zaagblad hout XL
900534

Diep: 170mm
Dik: 6mm

Universeel zaagblad hout XL
• Hout zagen
• Voor dak- en isolatieplaten
• Overig

Vierkant  
zagen

met een unieke, 

gepatenteerde 

zaagbeweging
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Klop Innovations bv

Hermesweg 11A 
4051 BV Ochten 
The Netherlands

Telefoon: +31 (0)85 902 00 00 
info@klopinnovations.com 
www.klopinnovations.com

Uw dealer:

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen kunnen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaand bericht. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Kies de gezondste
bouwstofzuiger
die écht bij je past

“Altijd de juiste  bouwstofzuiger met de AIRBO keuzehulp”

Door de verschillende uitvoeringen 
en met het uitgebreide assortiment 
accessoires is voor elke gebruiker de 
perfecte bouwstofzuiger samen  
te stellen.  
 
Wilt u weten welke bouwstofzuiger het 
beste past bij uw werkzaamheden? 
Gebruik onze online keuzehulp en 
ontvang binnen 1 minuut een passend, 
gezond advies!

www.kiesjebouwstofzuiger.nl


