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Dp-DST-13L 13 l. WATER TANK

(A) 
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Stevig en comfortabel 

Brede vulopening voor gemakkelijk vullen 

Automatisch overdrukventiel - geen lekkage 

Betrouwbaar en robuust pompmechanisme 

Waterbestendige extern waarschuwingslabel 

Bescherming van de basis 

Interne preventieve puinfilter 

4m slang van hoge levensduur met flexibele bescherming 

Extra sterke externe & interne aansluiting  

 

(C) 

BESCHRIJVING;       13 liter druktank compleet met 4 m slang, interne wateraanvoer en
overdrukventiel. Gemaakt van hoog bestendige polyethyleen.

        

                      De druktanks worden ingezet bij het verzagen van allerlei bouwproducten
in alle omstandigheden. Directe aanvoer naar de machine.  
           

TE GEBRUIKEN; 

(J) 

dust suppression
BELANGRIJK; De HSE (gezond & veiligheidsorganisatie)

beveelt aan om druktanks te gebruiken bij het verzagen van

bouw- en betonproducten. Fijn stof komt vrij bij zagen met

diamant en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Beton en steenproducen vormen een enorme hoeveelheid

Crystaline Silica (Quartz)  deeltjes.

(C)

(J)

Gebouwd voor efficiëntie   
Stevige behuizing, betrouwbare pomp, gevlochten slang, overdrukventiel      

Buitenveer tegen het doorknikken van de slang 
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HOGE LEVENSDUUR 

KNIKVRIJ 

4 METER LANG

POMPKIT

ROBUUST EN COMFORTABEL HANDVAT

VERTROUWBAAR EN STEVIG POMPMECHANISME 

Omschrijving ; Vervangpomp voor de DP-DST-13L

Gebruik ; Wordt gebruikt om het stof dat vrijkomt bij gebruik van
diamantzagen/-boren te reduceren. Een belangrijk veiligheidsaccessoire als
U werkt met diamantgereedschappen.

BINNENSLANG KIT

INCLUSIEF FILTER

Omschrijving ; Vervang binnenslang en filter voor de DP-DST-13L

Gebruik ; Wordt gebruikt om het stof dat vrijkomt bij gebruik van
diamantzagen/-boren te reduceren. Een belangrijk veiligheidsaccessoire als 
U werkt met diamantgereedschappen.

BUITENSLANG KIT
Omschrijving ; Vervangslang  voor DP-DST-13L. (OPGELET: de slang heeft een 
nylon slangconnector om te verbinden aan de tank, er zit geen koppelstuk bij 
voor aan te sluiten op de machine.)

Gebruik ; Wordt gebruikt om het stof dat vrijkomt bij gebruik van
diamantzagen/-boren te reduceren. Een belangrijk veiligheidsaccessoire als 
U werkt met diamantgereedschappen.

DRUKTANKS
DRUKTANKS EN TOEBEHOREN

STOF-
VERMINDERING
Belangrijk: Het is ten zeerste aan 
te raden om stof reducerende 
middelen te gebruiken bij 
diamantzagen. Quartzstof dat 
vrijkomt kan voor serieuze 
gezondheidsproblemen zorgen.
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