
Compacto, leve e potente
SS 1401 L



Certificado  conforme  DIN  EN  ISO  9001:2008  

Reservamo-nos  o  direito  de  efetuar  alterações  técnicas!  As  ilustrações  podem  variar!

25L

D-08309  Eibenstock

Telefone:  +49  (0)  3  77  52  -  50  30  
Fax:  +49  (0)  3  77  52  -  20  19  Internet:  

Auersbergstrasse  10

19257000  -  a  partir  de  17/01

SS  1401L

lodo  de  trabalho  (úmido)

SISTEMA  DE  LIMPEZA  DO  FILTRO  PUSH&CLEAN:

210  mbar

APLICATIVO:

25L

Peso

Especificações  técnicas

7,7kg

3.000  cm2

–  Extração  de  pó  de  trabalho  (seco)  e

CARACTERÍSTICAS:

230V~

09921000

1.250  W

www.jcd.com.pt

Dimensões / Medidas

Vácuo

–   Depósito  de  acessórios  para  bicos  de  sucção  e  tubos  de  sucção

inclui  mangueira  de  sucção  de  3,5m

com Ø  32  mm,  2  tubos  de  sucção

(alumínio),  tubo  de  curva  com

controle  deslizante  de  ar

secundário,  bocal  para  chão,

bocal  para  fendas,  bocal  universal,

escova  redonda,  adaptador

de  ferramenta  com  controle

da  potência  de  sucção,

saco  de  filtro  de  lã,  saco  preto descartável.

–  Pega superior para transporte confortável

Entregue em

Referencia da marca

–  Filtro PET dobrado

Limpe  o  filtro  com  um  forte  fluxo  de  ar  (3),

–  Válvula flutuante – monitoramento de nível ao aspirar líquidos

valores OEL > 1 mg / m³

505 x 385 x 375 mm

–  Tomada disponível no aparelho para  ligação de ferramentas elétricas

–  Grande  superfície  de  filtro  –  excelente filtragem

Voltagem  nominal

Depois... Continue  trabalhando  com  força  total

Caixa  de cartão com  acessórios

Superfície  do  filtro

Tape  a  mangueira  ou  boca  de  entrada de ar  (1)  e

pressione  o  botão  de  limpeza  do  filtro  (2),

–  Classe L de pó do aspirador, segurança adequado para poeiras com

Fluxo  de  ar (max.)

–  Limpeza de oficinas,  obras da construção,  armazéns, lojas, escritórios,

veículos ligeiros e pesados,  etc.

–  Alta eficiência por vácuo de 210 mbar

–  Suportes adicionais para o tubo e mangueira

60 Litros / segundo

Volume do Depósito

Potência (max.)

–  Função  de  sopro  –  soprando  locais  inacessíveis

E-mail: office@ee-eibenstock.de

Ferramentas  elétricas  GmbH  EIBENSTOCK

www.eibenstock.com

O  aspirador  compacto  e  leve  para as suas
obras  para  pó  classe  L

https://www.jcd.com.pt/



