
€ prijzen excl. btw

Prijslijst: Silent Master stofzuigsystemen

S-1
€ 675

Parketborstel Meubelborstel Kierenzuiger

Pluizenborstel omstelbare borstel

Naast deze uitgebreide prijslijst heeft Hanson ook een gratis 
calculatieafdeling. Wij maken voor u graag een vrijblijvende offerte 
waarin wij u adviseren over de plaatsing van de inlaten, het benodigde  
inbouwmateriaal  en de unit. U kunt ons de tekening/plattegrond 
toezenden  per post (Nieuwe Pas 7, 6686 BJ Doornenburg),
per fax (0481-424818) of per e-mail (sales@hansoncss.nl). 
U ontvangt dan per omgaande onze vrijblijvende offerte.

Basisslang (in elke lengte leverbaar)
 

8 m. a 65 Parketborstel (met wieltjes) extra breed a 35

10 m. a 85 Zwabber voor harde vloeren a 35

12 m. a 98 Reserve zwabber a 15

Luxe slang met aan/uit schakelaar op de 
handgreep

7,5 m. a 125 Meubel/afstofborstel a 9

10 m. a 150 Pluizenborstel a 7

12,5 m. a 165 Hondenborstel a 9,50

Slanghouder kunststof  a 10 Kierenzuigmond a 5

Slanghouder, extra breed  a 15 Opbergtas voor borstels a 15

Slanghoes, textiel  a 45 Stofzak AM-3 / M-80 a 5

Zuigbuis aluminium extra licht  a 35 Stofzak S-1, S-2 en AM-1 a 4,50

Waterzuiger-voorafscheider, rvs 18 L. a 180 Stofzak S-5 a 7

Complete accessoire set voor water  a 70 Stofzak gesloten/allergeenarm (blauw) a 7

Waterzuigmond met rubber strip  a 22 Stofzak Nutone (universeel) a 6

Voorafscheider voor het opzuigen van grof 
vuil b.v. houtsnippers, as e.d.

40 L. a 220 Magic Coloured Balls a 19,95

Omstelbare borstel  a 30 Hose Caddy a 9,95

Turboborstel  a 57 Pre Filter a 19,95

Parketborstel (met wieltjes) voor harde vloeren  a 25

AcceSSoireS 

BASiSSeT s 150

1. Slang 10 meter (inkortbaar)
2. Slangophangbeugel
3. Telescopische zuigbuis
4. Parketborstel
5. Meubelborstel
6. Pluizenborstel
7. Kierenzuiger

LUXe SeT s 230

1.  Slang 9,6 meter met aan/uit 
schakelaar  op de ergo-handgreep

2. Slangophangbeugel
3. Telescopische zuigbuis
4. Parketborstel
5. Meubelborstel
6. Pluizenborstel
7. Kierenzuiger
8. Omstelbare borstel
9. Opbergtas voor borstels

Wat belangrijk is bij de keuze van de hanson motorunit

S-2
€ 895

S-5
€ 1.195

M-80
€ 515



Het vuil wordt opgevangen in een speciale - hyperflow - papieren stofzak die een vuilaf-
stotende binnenlaag heeft waardoor deze continu luchtdoorlatend blijft. Deze wordt 
gesteund  door een uitwasbare stofzak van textiel die tevens als tweede filter dient.  
De kleinste stofdeeltjes die door beide stofzakken doordringen worden opgevangen  
door een uitwasbaar micron filter dat ter bescherming voor de motor(en) is geplaatst.

De stofzak loopt taps toe in een punt zodat de zijkanten altijd los blijven van de motorunit. 
Dit garandeert een vrij blijvende luchtstroom. De speciale vuilafstotende binnenlaag van 
de stofzak zorgt ervoor dat het vuil gemakkelijk van de binnenkant van de stofzak afvalt.
Bij het aan-uit zetten van de motorunit worden de filterzakken geschud waardoor het 
vuil in het laagste punt komt te liggen.
Het Hanson filtersysteem zorgt voor optimale zuigkracht en de beste filtering van het 
vuil wat van belang is voor een lang leven van de motor(en).

Omdat er schone lucht uit de machine komt is een afvoer van de lucht naar buiten niet 
noodzakelijk (wel mogelijk).

Filtering dmv een papieren stofzak
De enige echte manier voor een stofvrij milieu ………. Inkomende

stof
en lucht

Verwisselbare
papieren
stofzak

Uitwasbare 
textiele
stofzak

Micron filter

Afvoer
schone lucht

Extra korte bocht 
90° 2006  
alleen te gebruiken 
achter inbouwdoos

Y-stuk 45° 2045
3 moffen 

Terugslagklep 
3030 
wit

Bocht 90° 2001
2 moffen

T-stuk 90° 2033
3 moffen 
alleen te gebruiken 
achter inbouwdoos

Plint-O-Matic 

wit/zwart/
amandel
rvs (look)

Bocht 90° 2002
mof/spie

3-weg stroomstuk 
90° 2050 
3 moffen

Plint-O-Matic 
paneel 

wit/zwart/
amandel
rvs (look)

Bocht 30° 2030
2 moffen

Steekmof 2010 
voor over buis

Draadbevesti-
gingsstrips
per 50st

Bocht 38° 2038
2 moffen

Steekmof 2015 
voor in bocht

Hard PVC lijm

Bocht 45° 2008
2 moffen

Afsluitkap 2013 
over buis

Buisrozet 2031

Stroom T-stuk 90° 
2003 
3 moffen

Buisbevestigings-
zadel 2017

2” slagvaste KK 
buis 
lengtes van 1.5 m.

T-stuk 45° 2046
3 moffen

Geluiddemper 
2020

Zwakstroomdraad

onDerDeLen

€ 2,30

€ 3

€ 3

€ 2,30

€ 2,30

€ 3

€ 3

€ 2,30

€ 3

€ 5

€ 2,30

€ 1,40

€ 0,50

€ 13

€ 3

€ 2,50

€ 40
€ 60

€ 5

€ 1,40

€ 3,50 p/m

€ 10

€ 9

€ 7
€ 19,50

€ 0,65 p/m



Filtering dmv een papieren stofzak
De enige echte manier voor een stofvrij milieu ……….

Verwisselbare
papieren
stofzak

Uitwasbare 
textiele
stofzak

Micron filter

Afvoer
schone lucht

hanson zuiginlaten
Leverbaar in alle rAL-kleuren

MoDeL S-5

Unit voor bedrijfspanden
De S-5 is een echt werkpaard met de hoogst mogelijke prestatie. Hij is uitgevoerd met 2 grote parallel 
geplaatste  volledig metalen  3-stage motoren, die een 50% langere levensduur hebben ten opzichte van 
normale  motoren. Hiermee wordt een maximale combinatie van onderdruk en luchtverplaatsing verkregen.  
Met een S-5 unit kan op 2 verdiepingen gelijktijdig gezogen worden mits, de max. afstand van de stofzuigunit 
naar de verste stofinlaat niet meer dan 40 mtr. bedraagt en de unit aan beide zijden is aangesloten. Bij gebruik 
van max. 1 stofinlaat is een lengte van 125 mtr. als max. afstand toegestaan. Het voorbeeld heeft een unit voor 
de eerste drie en een unit van de bovenste drie etages. Hiermee is het mogelijk op vier etages tegelijkertijd te 
stofzuigen. De stofinlaten moeten zo geplaatst worden zodat de slang een zo groot mogelijk zuigbereik heeft.

MonTAGe inBoUWDooS

van type 3000 + inbouwdoos 
en afdekplaat type 3001

De inbouwdoos, type 3001, wordt in de muur ingebouwd en kan 
in situaties waar dit nodig is, worden vastgezet d.m.v. de flens aan 
de zijkant van de inbouwdoos. Deze flens kan eenvoudig worden 
afgebroken  indien deze niet wordt gebruikt.

Indien de inbouwdoos te ver terug valt in de muur dan kan 
een inlaatverlengstuk 3025 worden gebruikt.

Indien rondom de inlaat ruimte moet 
worden opgevuld dan kan een inlaat-
vergroter 3002 worden gebruikt.

Inbouwdoos 
type 3001
afm. 8x8 cm

Zuiginlaat 
type 3000 
afm. 9x9 cm

Type 3000 kunststof
wit, beige, amandel, zwart € 12
rvs (look) € 30

rAL kleuren
alle andere RAL kleuren  
op bestelling € 40

inlaatvergroter 3002
kunststof wit, beige, amandel, 
zwart € 5

Type 3000 metaal
wit, amandel, zwart   € 30
rvs € 42,50

inbouwdoos 3001
kunststof inbouwdoos + stucdeksel € 8

inlaatverlengstuk 3025 € 3

Type 1500 kunststof 
wit, beige € 10

Type 2000 kunststof 
beige € 10

inlaatvergroter 1600 kunststof
wit, beige € 5

Type 1800 metaal
rvs, brons € 35

Montagering 2026
voor bocht of steekmof € 4

Montagering gefreesd 2027
voor in buis € 5

Montageplaat 1048
gebruiken bij toepassing van inlaat  
1800 en 2000 in gipswanden € 6

opbouwinlaat type 1000 kunststof
voor directe plaatsing in de buis 
voor garage/kelder € 20

afm.
9x9 cm

afm.
12,5x8 cm

afm.
12,5x8 cm

MonTAGe zUiGinLATen

van type 1500, 1800 en  2000

De zuiginlaat kan direct op een bocht of steekmof gemonteerd 
worden met behulp van een montagering. De zuiginlaat wordt 
direct in de wand of vloer geschroefd. Deze moet dus van 
stevig  materiaal zijn.

1. Zuiginlaat
2.  Steekmof  

+ montagering
3. Buis
4. Bocht Korte 90° bocht

1 2 3 4

Magic coloured balls



  M-80  S-1 S-2 S-5

Prijs  a 515  a 675 a 895 a 1195

Wattage 1450 1350 2700 3200

Stroomsterkte 7A 6A 12A 14A

Spanning 220V / 240V 220V / 240V 220V / 240V 220V / 240V

Onderdruk in mm waterkolom 2250 2500 2600 3600

Luchtverplaatsing ltr/pm 3930 3300 6250 5500

Filtersysteem Gesloten stofzak Stofzak Stofzak Stofzak

Vuilcontainer inhoud 22L 30L 30L 45L

Motorkoeling zelfkoelend X X X X

Overhittingsbeveiliging X X X X

Zuiginlaat op unit X X X

Aantal luchtinlaten 2 2 2 2

Aantal luchtuitlaten 1 2 2 2

Aantal motoren 1 1 2 2

Plaatsing motoren Parallel Parallel

2-stage motor bypass X X X

3-stage motor bypass X

Kleur Wit Wit Wit Wit

Afmeting HxBxD 57x28,5x28,5 80x38x38 80x38x38 98x38x38

3-voudig filtersysteem X X X

Geluidsgeïsoleerd X X X X

Kema-keur X X

CE-keur X X X X

Max. afstand van motorunit naar zuiginlaten 30m 30m 45m 125m*

Max. aantal zuiginlaten 5 6 15 onbeperkt

TechniSch overzichT

Wat belangrijk is bij de keuze van de hanson motorunit

1.  Geluid van de motorunit:  
Dit is o.a. belangrijk bij plaatsing binnenshuis . Alle Hanson  
units zijn voorzien van gepatenteerde geluidsisolerende 
compartimenten  en akoestische  motoren die deze units de 
stilste op de markt maken. Het type S-1 heeft slechts een 
gemiddeld  geluidsniveau van 57 dB.

2.  Motorkoeling:  
De types Silent Master kunnen door hun speciale koelings-
systeem in een kleine ruimte worden geplaatst. (b.v. in een 
kast of onder een trap).

3.  energiekosten:  
De Silent Master S-1 en de M-80 hebben een motor  die een laag 
energie verbruik heeft.

4.  hoge luchtverplaatsing:  
Dit is belangrijk o.a. bij het zuigen van hoogpolig tapijt, in een 
werkplaats of zoals met het type S-5 mogelijk is, bij het zuigen 
op twee plaatsen tegelijk. De types S-2 en S-5 hebben twee 
parallel geplaatste motoren die zorgen voor een hoge lucht-
verplaatsing.

5.  Filtersysteem:  
Een goed filtersysteem is belangrijk voor de levensduur  van de 
motor. Als geen filters gebruikt worden dan zullen de schoepen 
van de motor vervuilen en in onbalans geraken waardoor de 
levensduur van de motor aanzienlijk verkort wordt. Alle Hanson 
units met uitzondering van de M-80 hebben een uniek 3-voudig 
filtersysteem waardoor schone lucht naar buiten wordt geblazen.

6.  zuigkracht:  
U heeft nooit teveel zuigkracht. Bij twijfel adviseren wij u een 
sterkere  unit te nemen.

7.  compacte machine:  
De compacte M-80 is een kleine machine met een grote capaciteit. 
De gesloten stofzak zorgt ervoor dat er bij het legen geen stof vrij 
komt. Erg belangrijk voor mensen met een stofallergie.

8.  Alle hanson units zijn voorzien van een zuiginlaat.  
Bij de M-80 kan een extra zuiginlaat in de buis gemonteerd 
worden .

*  Bij op twee verdiepingen tegelijkertijd zuigen met 
de S-5 is dit 40 meter en tweezijdig aangesloten

De gegevens zijn gebaseerd op het gebruik van Hanson bochten en inlaten met bijbehorende 
2” buis. Gebruik hiervan kan tot 30% meer opbrengst geven t.o.v. gewone buizen en bochten.

importeur voor europa

Hanson Trading BV
Nieuwe Pas 7, 6686 BJ Doornenburg
Tel: 0481 - 42 48 12
Fax: 0481 - 42 48 18
E-mail: sales@hansoncss.nl
Website: www.hansoncss.nl

Als het over centraal stofzuigen gaat.


