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Model Pails Clean capacity Dirty capacity Dimensions
NPT1405 2x 5L

17L 17L
780x940x580mm

NPT1415 2x 6L 1090x1090x580mm
NPT1605 2x 10L 1245x1090x580mm

Hi-Bak 1812 - 18L 12L 475x340x320mm
TM2815 1x 5L 28L 15L 820x395x1000mm

DualMop2020 Optional 5L 20L 20L 700x410x1080

Specifications

The Professional choice… By Design
NPTHi-Bak1812

DualMop2020

TwinMop2815W

De HB-1812 is een professioneel, compact en effectief ‘dubbel’ 
mopsysteem in één emmer. Het schoonwater compartiment is 
maar liefst 18 liter. De universele pers is geschikt voor alle soorten 
moppen.

Het ‘DualMop’ systeem bestaat uit een zeer stevig chassis 
van structofoam met een opbouw van twee mop-emmers 
en een Nutex persframe met universele pers. Robuuste 
constructie, zeer wendbaar en een perfecte uitstraling.  
Een beter mopsysteem is er niet.

DTK1 - Monsoon Kentucky Mop kit

DTK2 -  NuMop 
 40cm Drop-off systeem

DTK3 - 40 cm Hang-on systeem

DTK4 - 40cm Velcro systeem

Numatic Netherlands Benelux distribution
Numatic International BV, Postbus 101
2400 AC Alphen aan den Rijn
Tel.  +31 (0)172 467 999  Fax +31 (0)172 467 970
info@numatic.nl  www.numatic.nl

De TwinMop serie (TM) is de enige in zijn soort. 
Een zeer compacte werkwagen met een volledig 
mopsysteem en automatische waterscheiding 
(AWS).

AWS betekent in de praktijk dat de gebruiker aan 
één zijde van de wagen werkt en dat het vuile 
water uit de pers automatisch in de emmer aan de 
achterzijde vloeit. De pers is geschikt voor  
alle soorten moppen (vlakmoppen en Kentucky  
moppen).

De TM-2815W is het meest complete  
model met een handig 30-liter  
afsluitbaar afvalbakje.



Numatic NPT-serie:
De NPT materiaalwagens zijn het resultaat van jarenlange 
ervaring in ontwerp, constructie en gebruik

De NPT-1415 is het 
middelste model 
uit de NPT-serie 
en is voorzien van 
trays voor extra 
opbergruimte.

De NPT-1405 is een zeer 
compacte werkwagen, 
ontworpen om 
mopwerkzaamheden en 
vuilverzameling te combineren. 
De twee 5-liter emmers 
zijn praktisch in gebruik en 
eenvoudig op de wagen te 
plaatsen. Aan de achterzijde 
geeft een vuilverzamel-unit 
ruimte aan één 120 liter of twee 
70 liter afvalzakken.

De universele pers kan gebruikt 
worden voor Kentucky moppen 
en vlakmoppen. Verder bestaat de 
mop-kit uit een grote, 17-liter, blauwe en rode emmer. Het mopsysteem is ongeëvenaard met de 

universele pers voor zowel Kentucky- als 
vlakmoppen. De twee 17-liter emmers in 
rood en blauw maken de mopkit compleet. 
Het vuilverzamelsysteem stelt u in staat 
om in een mum van tijd een afvalzak te 
wisselen. De twee 6-liter emmers in rood 
en blauw op de bovenste tray maken de 
materiaalwagen compleet. 

De trays zijn zo ontworpen dat er 
verschillende haken en klemmen aan 
kunnen worden bevestigd. 

De NPT-1605 is het 
grootste model binnen 
de NPT-serie, voorzien 
van alle opties die ook de 
NPT-1415 heeft, maar dan 
een maat groter. De bovenste 
tray geeft ruimte aan twee 10-liter 
emmers (rood en blauw). De middelste 
tray en de onderbak geven veel ruimte 
voor schoonmaakmiddelen en opslag. Het 
vuilverzamelsysteem aan de achterzijde is 
praktisch en veelzijdig. 

De universele pers kan zowel links als 
rechts op de wagen gebruikt worden. 
De rode en blauwe 17-liter mop-emmers 
maken de wagen compleet.

NPT1405...   Small

NPT1415...   Medium NPT1605...   Large

1  Twee 10-liter emmers

2  Afgesloten afvalzak

3  Mop-pers

4  Nutex epoxy coating

5  17-liter mop-emmers

6  Chassis van  
 structofoam

7  Roterende  
 stootbuffers

8  Zwenkwielen
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Veelzijdig, robuust en ontworpen voor zwaar werk
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Zwenk emmer Draaiende buffers 17 liter emmers Universele pers

Een echte 
professional in 
alle opzichten: 
een volwaardig 
lid van het  
NPT team.

Universele pers Haken voor accessoires

120L of 2x 70L afvalzakhouder


