
TAFEL VENTILATOR 
27CM 30WATT
Korf diameter ca. 27 cm
Uitgerust met een hoogwaardig kopergewikkelde 
motor, dus robuust en stabiel
Zwenkfunctie van 75°
Verticaal verstelbare korf
Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
Snelheidsschakelaar (0 – 1 – 2)
Antislipvoetjes

TAFEL VENTILATOR 
35CM 40WATT
Korf diameter ca. 35 cm
Uitgerust met een hoogwaardig kopergewikkelde 
motor, dus robuust en stabiel
Zwenkfunctie van 75°
Verticaal verstelbare korf
Krachtige aërodynamische ventilatorbladen
Snelheidsschakelaar (0 – 1 – 2 - 3)
Antislipvoetjes

STATIEFVENTILATOR 
45CM
Korf diameter ca. 45 cm
Uitgerust met een hoogwaardig 
kopergewikkelde motor, 
dus duurzaam, betrouwbaar 
en geruisarm.
Krachtige aërodynamische 
ventilatorbladen
In hoogte verstelbaar 
(102 – 122 cm)
Verticaal verstelbare korf
Zwenkfunctie van 75°
Snelheidsschakelaar 
(0 – 1 – 2 – 3)

Art. nr. ASV45W  

27.50

MASTER INDUSTRIELE 
VENTILATOR 50CM
Verstelbare luchtstroom
360 graden draaibaar
DF20P Luchtverplaatsing: 6600 m3-u
Voorbeelden van toepassingen
Vergroot ventilatie in ruimtes met indringende geur
Ruimtes die een vergrootte luchtcirculatie nodig hebben
Ondersteunend hitte en koeling apparaten
Gerichte luchtstroming in fotostudio's en theaters
Motorkoeling in motorruimtes.

MASTER INDUSTRIELE 
VENTILATOR 75CM
Verstelbare luchtstroom
360 graden draaibaar
DF30P Luchtverplaatsing: 10200 m3-u
Voorbeelden van toepassingen
Vergroot ventilatie in ruimtes met indringende geur
Ruimtes die een vergrootte luchtcirculatie nodig hebben
Ondersteunend hitte en koeling apparaten
Gerichte luchtstroming in fotostudio's en theaters
Motorkoeling in motorruimtes.

MASTER INDUSTRIELE 
VENTILATOR 90CM
Verstelbare luchtstroom
360 graden draaibaar
DF36P Luchtverplaatsing: 13200 m3-u
Voorbeelden van toepassingen
Vergroot ventilatie in ruimtes met indringende geur
Ruimtes die een vergrootte luchtcirculatie nodig hebben
Ondersteunend hitte en koeling apparaten
Gerichte luchtstroming in fotostudio's en theaters
Motorkoeling in motorruimtes.

Art. nr. DDF35W 

24.-

Art. nr. DF20P 

115.-
Art. nr. DF30P 

299.-
Art. nr. DF36P  

450.-

Art. nr. DDF27W 

19.-

Deze aanbieding geldt alleen t/m 31 juli 2020, 
zolang de voorraad strekt en uitsluitend bestemd voor de handel. Deze prijs is netto per stuk excl. btw in Euro’s. 
Drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden.

VENTILATORS & LUCHTKOELERS

ACTIE KLAPPER

DAGKLAPPER

Onderdeel van Alliance Automotive Trading

DAGKLAPPER

ZOMER-ACTIEHeerenveen
Steenwijk
Staphorst

VENTILATORS & LUCHTKOELERS

Deze aanbieding geldt alleen t/m 31 juli 2020,
zolang de voorraad strekt en uitsluitend bestemd voor de handel. Deze prijs is netto per stuk excl. btw in Euro’s.

Drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden.



MASTER LUCHTKOELER 
50M2 
Bio-Cooler CCX 4.0 van Master met een 
luchtverplaatsing tot 4.000 m³ per uur en een 
maximale oppervlakte van 50 m². De Bio-Cooler 
verbruikt 5 tot 10 liter water per uur. De grote wielen 
zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk vervoert 
kan worden. Het werkt zonder enige installatie.

MASTER LUCHTKOELER 
BC80 180M2
Bio-Cooler BC 80 van Master met een 
luchtverplaatsing tot 8.000 m³ per uur en 
een maximale oppervlakte van 180 m².
De Bio-Cooler verbruikt 8 liter water per uur.
De grote wielen zorgen ervoor dat het 
apparaat gemakkelijk vervoert kan worden.

MASTER LUCHTKOELER 
BC120 
Bio-Cooler BC 120 van Master met een 
luchtverplaatsing tot 12.000 m³ per uur en 
een maximale oppervlakte van 150 m².
De Bio-Cooler verbruikt 8 tot 10 liter water per uur.
De grote wielen zorgen ervoor dat het 
apparaat gemakkelijk vervoert kan worden. 
Het werkt zonder enige installatie.
Industriële applicaties
Automatische standaard draaifunctie
Grote watertank voor langere werking
Grote wielen en rem voor makkelijke verplaatsing
Lucht compressor niet nodig
Geen installatie, geen luchtkanalen nodig
Makkelijk in gebruik, makkelijk schoon te maken
Corrosie bestendig plastic behuizing
Met afstandsbediening

MASTER LUCHTKOELER BC220   
Bio-Cooler CCX 4.0 van Master met een luchtverplaatsing tot 4.000 m³ 
per uur en een maximale oppervlakte van 50 m². De Bio-Cooler verbruikt 
5 tot 10 liter water per uur. De grote wielen zorgen ervoor dat het apparaat 
gemakkelijk vervoert kan worden. Het werkt zonder enige installatie.

Bio-Cooler BC 220 van Master met een luchtverplaatsing tot 
22.000 m³ per uur en een maximale oppervlakte van 250 m².
De Bio-Cooler verbruikt 10 tot 15 liter water per uur.
De grote wielen zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk 
vervoert kan worden. Het werkt zonder enige installatie.
Industriële applicaties
Aanpasbare snelheid
Automatische standaard draaifunctie
Timer functie
Grote watertank voor langere werking
Lucht compressor niet nodig
Geen installatie, geen luchtkanalen nodig
Corrosie bestendig plastic behuizing
Makkelijk te onderhouden
Automatische water voorziening
Met afstandsbediening

Art. nr. BC220.01

1.099.-

MASTER LUCHTKOELER BC340
Bio-Cooler BC 340 van Master met een luchtverplaatsing tot 30.000 
m³ per uur en een maximale oppervlakte van 400 m². De Bio-Cooler 
verbruikt 15 tot 20 liter water per uur. De ventilator draait geluidloos. 
De grote wielen zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk 
vervoert kan worden. Het werkt zonder enige installatie.

Industriële applicaties
Rustige werking
Aanpasbare snelheid
Automatische standaard draaifunctie
Timer functie
Grote watertank voor langere werking
Grote wielen en rem voor makkelijke verplaatsing
Lucht compressor niet nodig
Geen installatie, geen luchtkanalen nodig
Makkelijk in gebruik, makkelijk schoon te maken
Corrosie bestendig plastic behuizing
Makkelijk te onderhouden
Automatische water voorziening
Met afstandsbediening

Art. nr. BC340 

2.999.-

Art. nr. CCX4.0

370.-
Art. nr. BC80 

799.- Art. nr. BC120  

899.-
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Deze aanbieding geldt alleen t/m 31 juli 2020,
zolang de voorraad strekt en uitsluitend bestemd voor de handel. Deze prijs is netto per stuk excl. btw in Euro’s.

Drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden.


