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VCE 44 M AC Air Odkurzacz
przemysłowy Flex
Magazyn

zapytaj o produkt

Nr. kat.

444189

Opis
CECHY
Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42l, Klasa M
Bez narzędziowy montaż adaptera umożliwiającego podłączenie urządzeń na sprężone powietrze i zamocowanie
walizek L-BOXX i systenerów na odkurzaczu
Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest
wspaniały efekt odsysania
Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoka wydajność ssania
Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył
i brud
Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania
Technika Flowsensor nadzoruje strumień objętości i zgłasza za pomocą sygnału akustycznego spadek wydajności
ssania poniżej wymaganej wartości minimalnej tj. ≤ 20m/s
Pokrętło z regulacją siły ciągu
Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączania (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż
ssawny z resztek kurzu
Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i
kurzu z pojemnika
Mechanizm antystatyczny chroni przed elektryzowaniem się węża ssącego
Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpyłowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i
przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie
dodatkowe)
Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokrywy odkurzacza
Wyposażony w uchwyt na wąż i expander do łatwego zamocowania kabla
Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
Zaleca się aby podczas pracy z wyłączona funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy
włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady
Odkurzacz przemysłowy klasy M: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW ≥ 0,1 mg/m³ .
Stosować do pyłów mineralnych i pyłu drzewnego (również buk i dąb )
DANE TECHNICZNE
Pobór mocy P. max. 1400 Watt
Max. wydajność powietrza 4500 l / min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 42 l
Pojemność cieczy 26 l
Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Watt
Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 650 mm
Długość kabla 7,5 m
Waga 16,7 kg
WYPOSAŻENIE
Wąż ssący antystatyczny Ø 32 mm x 4 m z rekulacją powietrza i adapterem do odsysania pyłu SAD-C D25-32AS
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406.708
1 uchwyt na walizkę L-BOXX® 445.169
1 filtr klasy PES L / M / H 445.118
1 materiałowy worek filtrujący L / M 445.088
1 PP worek utylizujący 445.061
1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny 445.029
Klips na wąż 2 szt
Uchwyt 445.150
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