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Prijs voor de Innovatie 
EIMA INTERNATIONAL - 2017

Décibel d’or Award
CONSEIL NATIONAL DU BRUIT - 2011

AIRION 3

DE BLADBLAZER VAN 
DE NIEUWE GENERATIE, 
LICHT EN KRACHTIG
-
Met een gewicht van 2,55 kg en een 
gepatenteerde ergonomie kan de AIRION 3 
moeiteloos en duurzaam worden gebruikt  
in alle weersomstandigheden.

De AIRION 3 werd ontwikkeld om te voldoen aan 
de door professionals vereiste betrouwbaarheid, 
kracht en efficiëntie en kan enkele uren achter 
elkaar worden gebruikt zonder vermoeidheid van 
of specifieke spanning in de pols. Het apparaat 
is stil, krachtig en presteert even goed in een 
stedelijke omgeving, in de buurt van kwetsbare 
gebieden, als in parken en tuinen.
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STIL

DUURZAAM

•  Beschermingsklasse IP54: apparaat beschermd tegen 
stof en regen.

•  Sterk turbinelichaam gemaakt van een magnesiumle-
gering voor een optimale levensduur.

•  De gebogen zuigmond vermindert de geluids- 
perceptie door de buurtbewoners.

• Slechts 79 dB.
• Décibel d’or 2011 (Conseil National du Bruit).
• Het dragen van een gehoorbeschermer is niet nodig.
•  Kan op elk moment van de dag worden gebruikt in 

bewoonde zones.

AIRION 3  REINIGEN152

AIRION 3

KENMERKEN AIRION 3
Gebruikerservaring

ERGONOMISCH

PRODUCTIEF

STIL

DUURZAAM

Dit is het product van ons assortiment dat we 
het meest gebruiken en ons het meest verbaast, 
vanwege haar grote kracht. Wij gebruiken het 
om bladeren en afval weg te blazen, maar ook 
om onze machines te wassen. Alles wat onze 
werkplaats binnenkomt moet schoon en droog 
zijn. De boostfunctie zorgt dat water en vreemde 
voorwerpen eenvoudig uit de machines worden 
verwijderd.

John Ledwidge,
terreinmanager van de Leicester City Football Club, 

Kampioen Premier League 2015/16

ERGONOMISCH

•  Het gereedschap blijf perfect in balans tijdens het 
gebruik en bij elke snelheid.

•  De lichtste draagbare bladblazer: 2,55 kg 
met het werkelijke kabelgewicht in de hand gehouden.

•  Maximale preventie van RSI dankzij de verticale werkas 
van de schouder tot de pols.

•  Gebogen zuigmond om het kantelverschijnsel te 
compenseren en de inspanning te verminderen.

•  Fast Connector: Met de snelkoppeling kan het apparaat 
snel op de accu worden aangesloten en ontkoppeld 
tijdens het werk. Deze belangrijke veiligheidsvoorziening 
zorgt ervoor dat de werknemer snel uit elke risicovolle of 
ongemakkelijke situatie kan komen.

PRODUCTIEF

•  Efficiënte stuwkracht van 17,5 N, terwijl de ergonomie 
behouden blijft.

• Werkelijk luchtdebiet met ronde blaasmond van 920 m 3 /h.
•  4 verwisselbare blaasmonden voor verschillende  

toepassingen. 
•  Lang en comfortabel werken dankzij het optimale  

evenwicht.
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 Gebogen zuigmond:  
een bepalend element
Een conventionele bladblazer helt met de neus voor-
over onder invloed van de luchtuitlaat, en de pols 
moet moeite doen om hem rechtop te houden. De 
bladblazer AIRION 3 compenseert dit verschijnsel 
dankzij zijn gebogen inlaat, in tegenstelling tot 
rechte blazers, die het verschijnsel versterken.

Snelaansluiting
Met de snelkoppeling kan het appa-
raat snel op de accu worden aan-
gesloten en ontkoppeld tijdens het 
werk. Deze belangrijke veiligheids-
voorziening zorgt ervoor dat de 
werknemer snel uit elke risicovolle of 
ongemakkelijke situatie kan komen.

Geprofileerde buis
4 verwisselbare buizen

 Versnellingsregeling 
Met de snelheidsschakelaar van AIRION 3 kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het 
schoon te blazen oppervlak. De functie Boost levert maximale luchtdebiet door hem eenvoudig inge-
drukt te houden. Met de blaaskracht van de AIRION 3 kunnen zware voorwerpen en grote hopen natte 
vastgekoekte bladeren worden weggeblazen.

Inlaatrooster 
H e t  o n t w e r p  v a n  h e t 
in laatrooster, dat  wordt 
beschermd door een nieuw 
octrooi, zorgt voor betere 
prestaties van het apparaat 
en voor een verlaging van het 
geluidsniveau.

Octrooi PELLENC

DE VOORDELEN VAN PELLENC

Motor met  
lange levensduur 
Met zijn bescherming tegen 
vocht en 100% dichtheid tegen 
regen is de AIRION 3 ontworpen 
om zeer lang mee te gaan. Zijn 
motor is ingekapseld in een  
waterdichte behuizing van 
een magnesiumlegering die 
tegelijkertijd zorgt voor een 
goede warmteafvoer, totale 
IP54-dichtheid en een lange 
levensduur.

Alle mechanische onder-
d e l e n  z i j n  b e s c h e r m d  
tegen stof en vocht.

Octrooi PELLENC

Zichtbare indicatie  
gebruiksduur
Indicatie van de gebruiksduur van de 
accu te activeren door de snelheids-
schakelaar ingedrukt te houden. De 
leds gaan knipperen en geven de 
resterende gebruiksduur aan in 
stappen van 25%.

75%

Evenwichtspunt

Stuwkracht van het 
blazen

Stuwkracht van het 
aanzuigen

Evenwichtspunt

Kantelbeweging die door 
de pols moet worden 
gecompenseerd

Gecompenseerde 
kantelbeweging

RECHTE BLADBLAZER

BLADBLAZER AIRION 3

Draagriemhaken die aan beide kanten 
kunnen worden vastgezet voor rechts- 
en linkshandigen

Snelheidsschakelaar en booster

Traploze trekker

Inlaatrooster

Ultrasterk materiaal

Ingangselleboog
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DE VOORDELEN VAN HET PRODUCT GEREEDSCHAP EN 
MOTORBLOK 
STOF- EN WATERDICHT 2 JAAR GARANTIE

Video 3D-animatie

Video Tutorial

Video Commercieel

http://bit.ly/qrc-3d-airion3
http://bit.ly/tuto-airion3
http://bit.ly/qrc-cat-gct-video-airion3
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DE TECHNISCHE KENMERKEN

AIRION 3

Effectieve stuwkracht* - N 17,5 (Boost) / 13,5 (versnelling 4)

Maximumvermogen - W 940

Gewicht van het gereedschap met kabel - kg 2,7

Gewicht van het gereedschap zonder kabel - kg 2,45

Werkelijk gewicht van het gereedschap in de hand - kg 2,55

Werkelijk luchtdebiet met ronde blaasmond** - m3/u 920 (Boost) / 815 (versnelling 4)

Max. luchtsnelheid met ronde blaasmond**- m/s 63 (Boost) / 55 (versnelling 4)

Max. luchtsnelheid met platte buis - m/s 69 (Boost) / 60 (versnelling 4)

Geluidsdruk (LpA)*** - dB(A) 79

Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA)*** - dB(A) 92

Geluidsvermogen op 15 meter* - dB(A) < 65

Trillingsniveau**** - m/s² < 2,5 (0,5 werkelijk)

Gebruiksduur***** met ULiB 1500 Tot 6u

Keuzeschakelaar 4-snelheden + Boost ●

Ronde blaasmond ●

Fast Connector -

Weergave van de gebruiksduur -

* Volgens normblad ANSI/OPEI B175.2-2012.
** Met blaasmond diameter 75.
*** Waarden bepaald volgens de normen voor geluidsmeting NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 en NF EN ISO 4781.
**** Waarde uitstoot trillingen volgens NF EN 60745-1:2009 - Onzekerheid K = 1,5 m/s²
*****  Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes.  

De gebruiksduur is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden.

• Standaard

ACCESSOIRES & VERBRUIKSGOEDEREN

Draagband voor een betere 
ergonomie: het gewicht 
rust op de schouder.

DRAAGBAND VOOR COMFORTHARNAS

Voor precisiewerk. 
Past op alle generaties AIRION.

•   Totale lengte: 77 cm

PLATTE BLAASMOND

ref.: 122865

Uitneembare polymeer 
schroef ontwikkeld voor een 
maximale stuwkracht met 
een minimum aan geluid.

SCHROEFSET 

ref.: 129169 

Het beste compromis tussen 
snelheid en luchtdebiet.  
Past op alle generaties AIRION.

•   Binnendiameter  
 van de blaasmond: 65 mm
•   Lengte van de buis:  
 57 cm

RONDE BLAASMOND VAN 65 MM

ref.: 132240

ref.: 132728

BLAASMOND MET INGEBOUWDE KRABBER
Om kleverige of vochtige 
resten weg te krabben.  
Past op alle generaties 
AIRION.

•   Binnendiameter  
 van de blaasmond: 
 65 mm
•   Lengte van de buis:  
 57 cm

Versterkt de ergonomie en 
het comfort voor de gebruiker 
tijdens langdurig gebruik  
Past op de 75 mm-buizen

•   Gebogen blaasmond: Ø 
78 mm, totale lengte: 70 cm

ERGO BLAASMOND

ref.: 131967

Haak die vastgemaakt wordt 
aan de accuriem zodat de 
gebruiker de handen vrij heeft.

ref.: 86708

GEREEDSCHAPSHAAK

Voor ideale prestaties die 
snelheid en luchtstroom 
combineren.  
Standaard op de AIRION 3 en 
bruikbaar op de AIRION 2.

•   Binnendiameter  
 van de blaasmond: 75 mm
•   Lengte van de buis:  
 57 cm

RONDE BLAASMOND VAN 75 MM

Standaarduitrusting- ref.: 122862
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ref.: 137018


