Aspirador Úmido/Seco
V-WD-57

Alto desempenho do aspirador
seco/úmido para suprir as suas
necessidades de limpeza
Limpe por mais tempo
Reduza o número de ciclos para
encher/esvaziar, devido à alta
capacidade de 57 litros do tanque.
Redução do custo de manutenção
Evite danos para a máquina e para o seu
local, o compacto e robusto modelo
fabricado de polietileno para durar.
Opções para aumentar produtividade
Escolha as ferramentas opcionais e
rodos para aumentar sua produtividade.

(Imagem com rodo opcional)

Principais Benefícios
• Evite danos para o

aspirador, com o
sensor de nível de
água.

• Fácil acesso ao tanque de

recuperação e ao sensor de
nível de água, devido a fácil
abertura da tampa de acesso
ao tanque.

• Devido as grandes

rodas traseiras está
unidade é altamente
manobrável, até
mesmo em escadas.
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Seco/Úmido
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Características
Nome do Produto
Sistema do Aspirador
Fluxo de ar
Elevação de água
Amperagem do motor
Diâmetro do motor
Motor de aspiração
Estágios do motor
Voltagem do motor
Potência do motor
Sistema de Recuperação
e Detrito
Descrição do filtro
Capacidade do tamanho úmido
de recuperação
Comprimento da mangueira
de aspiração

Especificações
V-WD-57

220 V

Aspirador Seco/Úmido
V-WD-57
2.9 m³/hr
2330 mm
8.5 A
144 mm
97 kW
2 estágios
120 V
980 watts

5A

1.12 kW
220 V
1242 watts

Saco de pano / saco de papel / filtro
57 L
3m

Chassis e Construção
Estrutura do chassi
Diâmetro de Caster
Diâmetro da roda

Polietileno rotomoldado
100 mm
255 mm

Sistema de Força
Cabo elétrico
Bateria (tempo de carregamento)

15m
__

Equipamento Padrão
Equipamento

Mangueira de aspiração 20 mm x 30 mm, um filtro de pano e outro de papel.
Kit de ferramenta: dois canisters de alumínio flexíveis de 356 mm com rodo

Acessórios Opcionais
Acessórios

Vários tamanhos dos kits de rodo para montar, saco de recuperação úmido,
kit de captação úmido e kit de ferramentas.

Dimensões
Altura
Comprimento
Largura
Peso

950 mm
730 mm
390 mm
20 kg

Garantia

Entre em contato com nossos representantes ou distribuidores autorizados
para maiores informações sobre a garantia.
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