ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY VENTOS 32 L/PC

DANE TECHNICZNE
ZAKRES DOSTAWY
■ Wąż ssący | d: 4 m (DN 32)
■ Rura przedłużająca | 2 sztuki | d: każda 480 cm
■ Rura ręczna | wygięta | z zaworem powietrza
■ Filtr harmonijkowy | klasa pyłu L
■ Worki na kurz | 5 sztuki | Pojemność 30 l
■ Worek jednorazowy | 1 sztuka
■ Adapter narzędziowy | Do użycia z elektronarzędziami | Ø 26 mm
■ Dysza podłogowa | s: 360 mm | Wkładki do odkurzania na mokro i sucho
■ Dysza szczelinowa | d: 330 mm
■ Dysza szczotkowa | Ø 70 mm

MODEL

Ventos 32 L/PC

Nr. art.

580000

DANE TECHNICZNE
Klasa

L

Czyszczenie filtra

Ręczny

Natężenie przepływu max

l/min

4500

Podciśnienie max

kPa | mbar

25 | 250

Podłączenie

V | ~ | Hz

230 | 1 | 50 | 16

Pobór mocy Pnom

W

1200

Pojemność zbiornika

L

30

Pojemność przy odsysaniu wody

L

30

Poziom ciśnienia akustycznego (w miejscu pracy)

db (A)

68.3

Klasa ochrony

IPx4

Kabel zasilający

m

7.5

Wymiary D | S | W

mm

590 | 360 | 570

Waga

kg

15.5
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ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY VENTOS 32 L/PC

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY AKCESORIA SPECJALNE

WSZECHSTRONNY, WYDAJNY I KOMFORTOWY

WŁAŚCIWY OSPRZĘT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Od placu budowy, poprzez salon sprzedaży i warsztat, w połączeniu z elektronarzędziami lub do zasysania cieczy: Ventos 32 L/PC jest doskonale wyposażony do

Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie trudno dostępnych miejsc, czy też dużych powierzchni: dzięki standardowym akcesoriom Ventos 32 L/PC

wszystkich zadań związanych z utrzymaniem czystości. Automatyczny rozruch, automatyczne wyłączanie przy odkurzaniu na mokro oraz duży korek spustowy

jest optymalnie wyposażony do wszelkich zadań związanych z czyszczeniem. Nasz program opcjonalnych akcesoriów dodatkowychr poszerza możliwości

zapewniają bezpieczną pracę. Bardzo długi przewód zasilający i wąż ssący zapewniają duże pole działania, a szeroki wybór akcesoriów umożliwia wszechstronną pracę.

zastosowań. Wszystkie akcesoria są kompatybilne ze wszystkimi istniejącymi modelami Ventos.

PRAKTYCZNIE
Uchwyt na na rurę ssącą

WYGODNIE

dla bezpiecznego transportu

Gniazdo do elektronarzędzi, z automatycznym

FUNKCJONALNIE

uruchamianiem i wyłączaniem funkcja auto-

Oszczędność miejsca na przechowywanie

matycznego wyłączania i włączania

rur, węża, kabla i akcesoriów

Dysza podłogowa
WYTRZYMAŁY
Mocne i trwałe podwozie zapewniające mobilność i wysoką stabilność

Turboszczotka

■ wykonanie z aluminium, lekkie i wytrzymałe
■ z wbudowaną szczotką i gumowymi listwami

do gruntownego czyszczenia dywanów
■ z napędzanym walcem szczotkowym

do dywanów i gładkich powierzchni
■ dopasowujące się do odpowiedniej powierzchni

Nr. art.

584028

Nr. art.

584024

Nr. art.

450

Wymiary D

280

Wymiary D

Wymiary D

mm

Dysza do tapicerki

PROSTO

WYPOSAŻENIE SERYJNE
Rozbudowany zestaw akcesoriów

cieczy podczas zasysania na mokro

do wielu zastosowań

2

ZORGANIZOWANY SYSTEM

Mozliwość bezstopniowej regulacji siły ssania, z

Łatwe czyszczenie filtra za pomocą jednego

Dzięki przemyślonym rozwiązaniom akcesoria

wbudowanym gniazdem do podłączenia

przycisku. Za pośrednictwem przycisku na górze

są zawsze pod ręką. Kabel zasilający i wąż ssący

elektronarzędzii. Automatyczne uruchomienie

urządzenia strumień przepływu powietrza

mogą być zwinięte i schowane. We wgłębieniu

odkurzacza. Automatyczny start uruchamia

kierowany jest przez filtr przeciwpyłowy w celu

na górnej stronie można umieścić rurę ssącą,

odkurzacz przy jednoczesnym włączeniu

jego oczyszczenia oraz przywrócenia pełnej mocy

dzięki czemu możliwe jest wygodne przenoszenie

narzędzi. Funkcja dobiegowa zapewnia całkowite

ssania. Zanieczyszczenia wpadają do zbiornika lub

odkurzacza Ventos 32 L/PC,ponieważ ręka pewnie.

opróżnienie węża ssącego po wyłączeniu.

worka na kurz i można się ich wygodnie pozbyć.

295

Uniwersalna dysza szczotkowa
do jednoczesnego odkurzania i szczotkowania
do usuwania gruboziarnistych zanieczyszczeń

Nr. art.

584009

Nr. art.

584012

Nr. art.

109 | 145

Wymiary D | S

250 | 65

Wymiary D

mm

mm

Szczotka ssąca do sierści włosów zwierząt

584017
mm

230

Worki na kurz

delikatna pielęgnacja sierści zwierząt
■ pewne mocowanie dzięki zapięciu na rzepy

usuwa grube zabrudzenia ze skór zwierzęcych
■ Pewnie i wygodnie leży w dłoni

higieniczne odkurzanie dzięki wytrzymałemu
materiałowi
■ 5 sztuki

Nr. art.

584020

Nr. art.

584019

Nr. art.

235

Wymiary D

240

Pojemność

Wymiary D

CZYSZCZENIE FILTRA PUSH-CLEAN

Dysza szeroka

mm

do zastosowania w wąskich, trudnodostępnych
miejscach
■ płaski i szeroki otwór ssący

Szczotka odsysająca

PANEL STEROWANIA

mm

584018

do czyszczenia powierzchni tekstylnych
nadaje się do mebli tapicerowanych, foteli
samochodowych itp.

Wymiary D | S

Śruba spustowa ułatwiająca opróżnianie

Dysza do dywanów

mm

mm

Ilustracja: Zintegrowane gniazdo zasilania z automatycznym startem do
podłączenia elektronarzędzi.

454511
litr

30

Ilustracja: Bezproblemowe zasysanie cieczy dzięki bezpiecznemu
automatycznemu odcięciu.
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