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limpador de construção

ss 1401 l

o limpador de construção
compacto e leve
de poeira classe l

usar:
- Aspiração de lamas (molhado)
- Limpeza de carros, salas de estar e de negócios

Recursos:
- Sistema de limpeza do filtro Push & Clean
- Grande superfície de filtro de 3000 cm2 - bom efeito de filtro

- Alta eficiência por vácuo de 210 mbar
- Válvula flutuante - monitoramento de nível ao aspirar líquidos
Empurre e limpe:

- Filtro PET dobrado

Segure a mangueira ou conexão de

- Função do soprador - soprando áreas inacessíveis

entrada (1) e pressione o botão de

- Cabo confortável

limpeza do filtro (2).

- Cabo e gancho de mangueira

Limpeza do filtro com jato de
ar forte (3).

- Depósito de acessórios para bicos de sucção e tubos de sucção
- Classe L de poeira do limpador de segurança, adequado para poeira

Continue trabalhando em capacidade total.

com valores WEL> 1 mg / m3

25 l
especificações

ss 1401 l

Máx. entrada de energia

1250 W

Tensão nominal

230 V ~

Volume de poeira (líquido)

25 l
21 l

Máx. fluxo de ar

60 l / s

Máx. vácuo
Dimensões L × B × H
Peso

210 mbar

Nº do pedido

09921000

Volume do tanque (máx.)

505 x 385 x 375 mm
7,7 kg

Fornecido: em caixa incl. Mangueira de sucção de 3,5 m (Ø 32 mm), 2 tubos de
sucção (alumínio), manípulo com interruptor de ar, bocal de chão, bocal para
fendas, bocal universal, escova redonda, adaptador de ferramenta com regulador
de potência de sucção, saco de filtro de lã, saco de eliminação

capacidade de retenção de poeira mín. 99%
de acordo com a classe de poeira BGia l

