“Vacu-Maid” ser
series
ies
MODEL
VOLTAGE
MAX AMPS/WATT
L/SEC aan 48mm
VACUUM (mm H20)
FILTRATIE
STOFSCHEIDING

ASR 55

ASR 55
230 A.C.
6.8/1440
50.7
3023
Cyclonisch
25.6 Ltr.

P-115AV
240 A.C.
5.7/1288
49.5
2332
Cyclonisch
25.6 Ltr.

ASR 45
240 A.C.
6.9/1564
52.5
2855
Cyclonisch
25.6 Ltr.

ASR 45
P-115AV

De fabrik
fabrikant:
ant:

Lindsay Manufacturing, Inc. (LMI) werd opgericht in 1956. De producten die het bedrijf vanuit zijn vestiging in Ponca City, Oklahoma vervaardigt
worden naar meer dan 20 landen wereldwijd uitgevoerd. Vandaag behoort LMI tot één van de grootste producenten in centrale stofzuigsystemen
met merknamen als Vacu-Maid®, Silent Partner®, Astro Vac®, Vac Zoom® en Supergroom®. Naast de 14,000 m² ruimte voor productie, opslag en
administratie in Ponca City, heeft het bedrijf een opslagplaats voor distributie in Roanoke, Virginia. De producten van Lindsay vinden hun
toepassing in appartementsgebouwen en woningen, en worden ook gebruikt voor commerciële en industriële doeleinden. Door continue
verbetering en nieuwe product-ontwikkeling wenst Lindsay zijn positie als wereldleider op vlak van centrale stofzuiging te behouden, dit via het
verhogen van de verkoop voor export en het aanboren van nieuwe markten voor zijn producten in de V.S.

Verdeeld door:
LMI is a Proud Member of:
CRI (Carpet & Rug Institute)
VDTA (Vacuum Dealers Trade Assoc.)VCMA
(Vacuum Cleaner Manufacturers Assoc.)
ASTM (American Society of Testing Materials)
Lindsay Manufacturing, Inc.
P.O. Box 1708 Ponca City, Oklahoma 74602
Phone: 580-762-2457 Fax: 580-762-9547
http://www.lindsaymfg.com

e-mail: lindsay@fullnet.net

Printed in the USA by LMI
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CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM
MET CYCLONISCHE WERKING

Filtratie - Methodes en Prestaties
P 100
E
R 95
C 90
E
N 85
T

100% SUSTAINED CLEANING POWER
OPTIMUM CLEANING RANGE

Stofzuigfilters werken
goed .....tot ze wat
stof te slikken krijgen

Cyclonische stofscheiding is een
prachtig alternatief voor systemen
C
met filter en is, zoals de mooiste
L
E
A
ideeën, vrij eenvoudig. Via het
N
I
N
cyclonisch systeem komen alle
G
stofdeeltjes in de opvangbak van
P
O
W
de machine terecht. De
E
R
microscopische deeltjes worden
OUNCES OF DIRT
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
naar buiten geblazen. Dit betekent
dat er geen filters meer worden
gebruikt die verstoppen en moeten
worden gereinigd. Belangrijker nog is het feit dat de zuigkracht maximaal blijft want door
het ontbreken van een filter wordt de zuigkracht tot aan de slang veel sterker. Resultaat?
Een nettere woning.
O
F

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

Electric Power Brush should be used below 75%

Unrestricted Cyclonic Unit

Foam Filter

Poly Bag

Paper Bag

Inverted Bag

Upright

Stop met het her-circuleren van hetzelfde stof
Dankzij Silent Partner® wordt het stof weggevoerd zonder mogelijkheid van her-circulatie
in de gereinigde ruimte. Huismijt, pollen en andere vervuilende organismen vinden hun
weg langs het leidingwerk naar de centrale machine. Het microstof wordt verder naar
buiten geblazen. Zo wordt uw woning heel was hygiënischer en wordt de
stofzuigkarwei een stuk lichter.

Het installeren van de Silent Partner® .... niet zo ingewikkeld

Silent Partner® kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, zowel in nieuwbouw als in
bestaande woningen, en dit zonder veel breek- of constructiewerk.

Minder lawaai bij het stofzuigen

Met Silent Partner® kan men stofzuigen terwijl anderen slapen, praten of TV
kijken. Bij het stofzuigen kan men ook muziek beluisteren want de
machine bevindt zich steeds in een apart lokaal.

Toegevoegde waarde voor uw woning
De SilentPartner® is een verrassend
goedkope investering en geeft uw
woning een blijvende meerwaarde.
De levensduur van de machine is
vele malen langer dan van een
stofzuigslede en aangezien steeds
meer mensen een centraal
stofzuigsysteem wensen, betekent
het een extra voordeel bij de verkoop
van de woning.
Machine / Opvangbak
PVC Leidingwerk
Ventielen
Uitlaat Naar Buiten

Uniek design

Het 2-delig aspect laat toe om, indien
nodig, machine en opvangbak
afzonderlijk van elkaar plaatsen.

