utrustning

V I S k a pa r e n r e n a r e ,
sä k r a r e o c h m e r h ä l s o sa m vä r l d .

V3

P R I S VÄ R D t o rrd a m m s u g a r e


Pålitlig hållbarhet med hållbara komponenter som har testats inom
kommersiell användning



Ergonomisk design för operatörens bekvämlighet med
teleskopdammsugarrör och fotstyrd start-/stoppbrytare



Rengöring närsomhelst och varsomhelst

V3 torrdam m suga re
Dammsugarsystem
Rengöringsyta
275 mm
Dammsugarmotor
300 W
Dammsugarspänning
230 V
Sugeffekt watt
1200 W
Luftflöde vid ytan
78 cfm / 2,22 m3/min
Vattenuppsugningsförmåga
vid förseglad yta
22,5 kPa

FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Strömkabelns längd

Mångsidighet och värde

12 m

Dammkontrollsystem

KVALITET PÅ INOMHUSMILJÖN

Dammsugarpåse beskrivning
Dammsugarslang längd
Dammsugardiameter
Dammsugarpåse kapacitet

Upprätthåll oöverträffad inomhusmiljökvalitet (IMK) med en

maskinspecifikatoner

ljudnivå på 68 dBA och 3-stegs HEPA 12-filtrering som tillval

Vikt med kabel

5,75 kg

Ljudnivå (operatörens öra)

Bevisad hållbarhet
Dra fördel av konsekvent prestanda med hållbara
komponenter som har testats inom kommersiell användning.
Bekväm användning
Prioritera operatörens upplevelse med lättanvänt
teleskopdammsugarrör som justeras efter operatörens längd
vid rengöring av svåråtkomliga områden. Verktygsförvaring
och kabelvinda ombord för enkel transport och förvaring.

Papper
2m
32 mm
11 L

67,8 dBA

tillbehör
Standard
Kombinationsverktyg golv, tillbehörssats,
teleskoprör i aluminium
Tillval
3-stegs HEPA 12-filter, universalverktyg, tygpåse

Garanti
12 månader för delar och 12 månader för arbete
exklusive slitdelar.
Specifikationerna är föremål för ändringar utan
föregående avisering

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kontor, butiker, hotell mm

ATT SE ÄR ATT TRO
För en demonstration eller ytterligare
information kontakta oss:

1.047.001.eu.se
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