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INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

De ICE iD8B is de snoerloze variant van de iD8 rugstofzuiger, voor maximale 
bewegingsvrijheid! Deze stofzuiger is voorzien van een verwisselbare Li-Ion 
batterij waardoor ruim 40 minuten gewerkt kan worden of 80 minuten met de extra 
meegeleverde batterij. Zéér goed in te zetten bij het stofzuigen van vliegtuigen, 
trappenhuizen, galerijen, treinen, bordessen. Ook daar waar snoeren hinderlijk zijn 
of een belemmering vormen tijdens de werkzaamheden zet u de ICE ID8B in! De ICE 
iD8 rugstofzuigers zijn ergonomisch ontworpen voor speciale reinigingsbehoeften. 
Denk hierbij aan reiniging van trappenhuizen, vanuit hoogwerkers of vanaf de ladder. 
Het reinigen van galerijen, bordessen maar ook inzet bij reiniging van stellingen in 
magazijnen is de ICE rugstofzuiger een verantwoorde inzet! Het HEPA-filter is standaard. 
De uitstoot wordt hiermee tot het uiterste beperkt! Daarnaast is de iD8B zeer geluidsarm. 
Slechts 57dB(A). De ICE rugstofzuigers zijn daarmee ook geschikt voor de zorgsector.
Kenmerken ICE iD8B:
• RVS zuigbuizen 35mm en hulpstukken 35mm
• Standaard omschakelbare zuigmond voor tapijt of harde vloeren
• Snoerloos stofzuigen geeft vrijheid!
• Zeer stil! 57 dB(A).
• HEPA H13 filter.
• Standaard met 2 Li-ion batterijen voor 80 minuten werktijd.

    Standaard toebehoren ICE iD8B:
     ✓ RVS zuigbuis 2-delig ✓ Twéé Li-ion batterijen en  
          één oplader ✓ 2 mtr zuigslang 35 mm met
                pistoolgreep 
                  ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak.

ICE iD8B  
batterij-aangedreven 
rugstofzuiger Li-ion

Technische specificaties

Model EU 
Type  iD8B
Voltage Volt 36
Tankinhoud Ltr 8
Stofzakinhoud Ltr 6
Luchtverplaatsing ltr/sec 38,7
Onderdruk mm/wk 1.150
Motorvermogen V/Watt 36/300
Snoerlengte meter -
Geluidsniveau dBA 57
Gewicht (leeg) kg 6,7
Afmeting LxBxH in cm 31,5x25,6x51,7
HEPA H13 filter J/N J
Diameter toebehoren mm  35

Li-Ion
POWER


