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*In combinatie met een onderhoudscontract.

Zoals u weet is hygiëne op een snelle, efficiënte en kostenbesparende manier in uw branche zeer belangrijk. Bent u op zoek naar zekerheid in 
tijden wanneer dat nodig is? Wij kunnen u hier een oplossing voor bieden.

Wij zijn de derde generatie van een familiebedrijf te Berlare dat gespecialiseerd is in het leveren, onderhouden en herstellen van reinigings-
machines, zowel voor consumer als professional.
 
Een persoonlijke aanpak vinden wij heel belangrijk: we bekijken dan ook graag samen met u wat de beste en meest kost efficiënte oplossing is 
voor u. Wilt u weten welke reinigingsmachine bij u past? Dan kan u altijd bij ons terecht! Ontvang vrijblijvend en onafhankelijk advies over een 
stofzuiger, hogedrukreiniger, veegmachine, schrobmachine en accessoires, of wij komen met plezier ter plaatse langs voor een demo.

Hier bovenop zorgen wij ook voor een correcte dienst na verkoop. Wij bieden u tot 3 jaar garantie* op onze machines. Dankzij onze eigen 
herstelservice en grote voorraad wisselstukken kunnen problemen snel opgelost worden.

Heeft u al voldoende reinigingsmachines? Geen probleem, dan verzorgen we graag het onderhoud, revisie en reparatie van uw machines. 
Wenst u éénmalig of een paar keer per jaar een machine te gebruiken in plaats van te kopen? Geen probleem, wij verhuren onze machines ook. 
Wenst u uw kosten te spreiden? Dan bieden wij u de mogelijkheid om te leasen. Zo kan u alles op orde houden, zonder onnodig grote investe-
ringen te moeten maken.

Onze producten en service dragen bij aan het creëren van een comfortabele en propere werkomgeving, altijd met focus op de kwaliteit.  U kan ons 
altijd vrijblijvend contacteren op het nummer +32 486 21 18 53 of via mail sales@droeshout.be.

Wilt u weten wat wij momenteel in promotie hebben? Kijk dan even verder in onze folder. 
Voor meer informatie, raadpleeg onze website www.droeshoutj.be of webshop www.shop.droeshoutj.be.



Professional hogedrukreinigers - Koudwater

MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU

Koudwater middelklasse hogedrukreiniger met traag 
draaiende pomp.

MC 5M-180/840 400/3/50 EU

Koudwater middelklasse hogedrukreiniger voor hard
werken.

Zeer geschikt voor gebruik in de agrarische sector, de industrie, de bouw 
en de automotive.

• Grote achterwielen en zwenkwieltje voor = hoge mobiliteit
• Poedergecoat 30 mm stalen frame
• Gemakkelijke toegang tot de pomp
• 180 bar
• 840 L/u
NLF107146705

MC 7P-195/1280 FAXT 400/3/50 EU

Koudwater industriële hogedrukreiniger voor de 
zwaarste taken.

Zeer geschikt voor gebruik in de agrarische sector, de scheerpvaart, 
de transportsector, de voedingsmiddelenindustrie, de bouw en de 
industrie.

• Grote achterwielen en zwenkwieltje voor = hoge mobiliteit
• C3 pomp met keramische plunjers en een 
   ingangstemperatuur tot 85°C
• Haspel (15 m slang)
• Flow Activated systeem
• Beveiliging tegen laag oliepeil
• 195 bar
• 1280 L/u
NLF107146801

1.164,00
Normaal 1.455,00

Inilfisk hogedrukreinigers staan steeds garant voor de hoogste kwaliteit en 

het grootste gebruiksgemak.

Dankzij het brede gamma machines en accessoires kunnen wij steeds een 

machine leveren die perfect voldoet aan uw vereisten.

De keuze van de meest geschikte machine is niet altijd eenvoudig. Wij 

staan u hier graag in bij.

Dankzij een goed en praktisch gericht advies, en eigen dienst na verkoop, 

kunnen wij u de hoogste rendabiliteit garanderen voor al uw 

reinigingstaken. 

1.307,43
Normaal 1.687,00

3.166,65
Normaal 4.086,00

Ontworpen voor eenvoudigere reinigingstaken en is de perfecte 
keuze voor kleine en middelgrote bedrijven.

• Gemakkelijke toegang tot de pomp
• Grote wielen = betere mobiliteit
• Haspel (15 m slang)
• Inclusief schuimsprays
• 160 bar
• 620 L/u
NLF107146403



MH 3M-140/580 PA EU 230/1/50

Warmwater middelklasse hogedrukreiniger met
EcoPower boiler.

Ideaal voor alle commerciële warmwater reinigingswerkzaamheden en 
licht industriële taken.

• Spanning mono 230 V 16 A
• Traag draaiende pomp met 3 keramische gecoate plunjers
• Eenvoudig onderhoud
• 140 bar
• 580 L/u
NLF107146895

MH 4M-180/860 FA EU

Geschikt voor de middelzware tot zware warmwater reinigings-
werkzaamheden.

• Messing pomphuis met 3 keramische plunjers
• Eenvoudig te verplaatsen
• Flow activated ontlaadsysteem
• 180 bar
• 860 L/u
NLF107146917

MH 4M-200/960 FAX EU

Hoogwaardige hogedrukreiniger voor middelgrote taken.

Perfect voor veeleisende taken met warm water.

• Laag verbruik
• Hoge mobiliteit
• Haspel (15 m slang)
• 200 bar
• 960 L/u
NLF107146922

Warmwater middelklasse hogedrukreiniger met
EcoPower boiler.

Professional hogedrukreinigers - Warmwater

MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU

Warmwater premium hogedrukreiniger voor de meest 
veeleisende taken.

Ideaal voor zware omstandigheden en industriële werkzaamheden.

• Superieure "C3" pomp
• Flow geactiveerd systeem
• 180 bar
• 1260 L/u
NLF107146982

3.082,00
Normaal 3.977,00

3.407,00
Normaal 4.396,00

3.816,00
Normaal 4.924,00

5.097,00
Normaal 6.577,00



AERO 21-01 PC

Compacte nat/droog stofzuiger.

De AERO 21 is de kleinste in de AERO-serie in een compact ontwerp 
met semi-automatisch Push&Clean filterreinigingssysteem en handige 
opslag van accessoires.
Geleverd met zuigslang, verlengbuis en 3 accessoires. PET fleece filter-
element

• 3600 L/sec
• 210 mbar vacuüm 
• 20 L tank
NLF107406600

ATTIX 30-21 PC

Met Push&Clean semi-automatisch filterreinigingssysteem.
Geleverd met zuigslang, alu, extensie, 2 hulpstukken, PET fleece filter-
element, stopcontact en adapter voor elektrisch gereedschap.

• 3700 L/s
• 250 mbar vacuüm
• 30 L tank 
NLF107407544

ATTIX 751-21

Industriële nat/droog stofzuiger met veel capaciteit en
uitstekende zuigprestaties.

Een uiterst stille zuiger, kiepbaar, afneembaar RVS reservoir, 
volautomatisch filterreinigingssysteem (761-21 XC).
Leverbaar in antistatische uitvoering en waterzuiger uitvoering met 
ingebouwde vloeistofpomp.

• 3600 L/min
• 230 mbar vacuüm
• 70 L tank
NLF302001525

Krachtige en onderhoudsvriendelijke nat/droog 
stofzuiger.

Professional - Nat/droog stofzuigers

ATTIX 961-01 16A 30/1/50

Nat/droog stofzuiger met twee motoren voor veel-
eisende dagelijkse taken.

Met Push&Clean semi-automatisch filterreinigingssysteem.
Geleverd met universele zuigslang, zuigbocht en verlengbuis in roestvrij 
staal, 2 mondstukken, PET Nano-vezel filterelement.

• 2 x 3600 L/min
• 250 mbar Vacuüm
• 70 L tank
NLF302002900

140,00
Normaal 181,00

415,00
Normaal 535,00

810,00
Normaal 1.045,00 Normaal 1.298,00

1006,00



SC250 34C B

Compacte schrobzuigmachine voor het snel en 
effectief reinigen van harde vloeren.

Geleverd met cilinderborstel en lithiumbatterij met lader.

• Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer 
• 34 cm cilinderborstel of microvezelroller
• Gebruiksvriendelijk: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend 
   of vast in verschillende posities 
   worden gebruikt en ingeklapt 
   voor handig opbergen
• 6/6 L tanks
• 1360 m²/u
NLF9087380020

Sc401 43 B FULL PKG

Geleverd met ingebouwde batterijlader, onderhoudsvrije batterij, 
automatisch doseersysteem voor chemicaliën, borstel en padhouder.

Ook verkrijgbaar met wielaandrijving.

• 430 mm
• 30/30 L tanks
• 1720 m²/u
NLF9087390020

SC530 BD GO FULL PKG

Economische en gebruiksvriendelijke machine.

Ideaal voor grote oppervlakken.
Geleverd met ingebouwde lader, batterijen en borstel.

• 53 cm borsteldek met snelheidsregeling, wielaangedreven
• Dubbele borsteldruk kan indien nodig worden geactiveerd
• 530 mm
• 61/61 L tanks
• 2120 m²/u
NLFCM50000335-01

Hoge en consistente reinigingsprestaties uur na uur.

Professional - Schrobzuigmachines

Er zijn veel goede redenen om uw vloeren schoon te houden. 
U voorkomt dat stof en vuil blijven rondslingeren of op uw goederen 
belanden. 

Tegenwoordig zijn de schrobzuigmachines zo veelzijdig dat geen vloer 
te klein of te groot is en de machines alle oppervlakken aankunnen. 
Zelfs met delicate vloeren kunt u beter en zachter reinigen.

Er zijn verschillende dingen waarmee u rekening moet houden bij het 
kiezen van uw schrobzuigmachine. 
Hoe groot is het te reinigen oppervlak?
Hoe gemakkelijk is het om te circuleren? 
Denk ook aan de mate van vervuiling, smalle doorgangen, hellingen en 
liften. Maar kies vooral een machine die bij de taak past. Als u een te 
kleine machine kiest, zult u vaker moeten bijvullen en lossen.

2.044,00
Normaal 2.637,00

4.482,00
Normaal 5.783,00

4.672,00
Normaal 6.029,00



SW750 B FULL PKG

Stille, batterij-aangedreven veegmachine.

Geleverd met ingebouwde lader. 
De machine is dusdanig stil tijdens de schoonmaak dat ze kan worden 
gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen. Weinig stof dankzij de zuig-
functie.

• 720 mm
• 60 L tank
• 2880 m²/h
NLF9084701010

Professional - Veegmachines

SW250

Ideaal voor gebruik in omgevingen als kleine fabrieken, parkeer-
terreinen, winkelcentra, scholen, werkplaatsen, stations evenals de 
buitenomgeving van kantoorpanden. Zeer efficiënte achterloper die 
slechts weinig inspanning vereist.

• 920 mm
• 38 L tank
• 3680 m²/u
NLF50000494

Achterloop veegmachine, met een indrukwekkende
prestatie op vloeroppervlakken zowel binnen als buiten.

Droeshout J. BV
Emiel Hertecantlaan 19E 

9290 Berlare
Tel. +32 486 21 18 53 - Mail sales@droeshout.be 
www.droeshoutj.be - www.shop.droeshoutj.be

Nilfisk-dealer
Onderhoud - Eigen herstelservice  

Demo - Advies - Vervangtoestellen - Huren - Leasen

337,00
Normaal 435,00

2.682,00
Normaal 3.460,00



VIPER

VIPER is sinds 2007 een divisie van de Nilfisk groep en werd in 2009 geïntroduceerd op de Belgische markt. Het biedt standaard professionele reinigings-

machines die voldoen aan de verwachtingen van de klant:

• Geen tijd te verliezen
   De reinigingsmachines zijn logisch en eenvoudig in gebruik.

• Houd de zaken draaiend
   Robuuste constructie en eigen productie van componenten zijn de geheimen achter minder uitvaltijd en verhoogde productiviteit.

• Ontwikkeld voor intensief gebruik
   Reinigingsmachines worden veel gebruikt en moeten tegen een stootje kunnen. Wat de uitdaging ook is, VIPER blijft doorgaan...

• Krachtige samenwerking
   De producten van VIPER zijn krachtige wapens in de zoektocht naar marktaandeel. Betrouwbaar, eenvoudig en veelzijdig.

VIPER kent de markt, heeft ervaring met reinigingsmachines die u kunt vertrouwen, en die u helpen met de beste oplossing om de schoonmaakwerk-

zaamheden gedaan te krijgen.

Reinigingsprofessionals staan vandaag de dag voor verschillende uitdagingen: meer concurrentie, een hogere prijsdruk en nieuwe reinigingstoepassing-

en en -processen. Zij hebben een partner nodig die zich richt op eenvoudig te gebruiken apparatuur. Daarom vinden wij, Droeshout J., het belangrijk als 

Nilfisk dealer om ook de VIPER-lijn aan te bieden.



Viper Professional - Nat/droog stofzuigers

LSU 135

Deze tweemotorige nat/droog stofzuiger heeft een tankinhoud van 55 
liter. U kunt kiezen voor een roestvast stalen tank of een rode kunststof 
tank. 
Geleverd met spleetmondstuk, plumeau, zuigmond voor nat zuigen en 
zuigmond voor droog zuigen.

• 55 L tank
• 5000 L/min
NLFVP5000126

De VIPER LSU 135 is een professionele nat/droog stofzuiger met een 
tankinhoud van 35 liter. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en 
heeft een optimaal zuigvermogen. U kunt kiezen voor een roestvast 
stalen tank of een rode kunststof tank.
Geleverd met spleetmondstuk, plumeau, zuigmond voor nat zuigen en 
zuigmond voor droog zuigen.

• 35 L tank
• 2500 L/min
NLFVP50000110 

177,00

LSU 255

348,00

AS 4325 B  

De VIPER AS4325 is een efficiënte schrobzuigmachine voor snelle 
middelgrote reinigingstaken.

• 430 mm
• 25/25 L tanks
• 1720 m²/u
NLFVP50000579

Viper Professional - Schrobzuigmachines

3.065,00

AS 510 B  

De VIPER AS510 is een zeer productieve achterloop schrobzuigmachine
met een batterij- en tank capaciteit om uren te reinigen. Eenvoudig en 
comfortabel in gebruik dankzij het ergonomische ontwerp. Ideaal voor 
grondige reinigingsprestaties van harde vloeren.

NLFVP50000238

2.872,00



Maak kans op een gratis AERO 21-01 PC door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief via de website www.droeshoutj.be of via mail sales@droeshout.be. 
Droeshout J. BV respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Ga naar www.droeshoutj.be/privacypolicy voor meer informatie over 
hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

Aanbiedingen in uw mailbox ontvangen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief, 

mis niets van onze nieuwe producten en exclusieve promoties 
EN maak kans om een AERO 21-01 PC nat/droogzuiger te winnen!

WIN
AERO 21-01 PC 

Surf naar www.droeshoutj.be of mail "Ik schrijf mij in." 
naar sales@droeshout.be om u in te schrijven.

Droeshout J. BV - Emiel Hertecantlaan 19E - 9290 Berlare 
Tel. +32 486 21 18 53 - Mail sales@droeshout.be - www.droeshoutj.be - www.shop.droeshoutj.be
 

Prijzen in euro excl. BTW. Onder voorbehoud van drukfouten.
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