
A  poeira  mineral  pode  ser  cancerígena!

PROTEÇÃO

SISTEMA

PÓ

completo

Aspirador  industrial  molhado-seco

Nova Geração
  EIBENSTOCK

com  equipamento  completo

ESS  35LP
ESS  35MP



bocal  de  escova  redonda

•  

Bocal  de  chão  de  terra  grossa

Aplicação  •  

Use  como  removedor  de  pó  de  construção  com  ferramentas  elétricas  e  para  limpeza  de  veículos,
Áreas  residenciais  e  comerciais  

•  Sem  interrupções  de  trabalho  graças  à  limpeza  patenteada  e  permanente  do  filtro  com  poder  

de  sucção  constantemente  alto  -  economia  de  tempo  e  custos

Ø  35mm  
5m

Ø  38mm  
2,5m

ESS  35LP ESS  35MP

ferramenta  de  fenda

Escopo  de  entrega  adicional  para  o  ESS  35  MP

O ESS 35 M é adequado  para:

• Pós perigosos para  a saúde c/ valores  limite > 0,1  mg/m³

• Pós como cimento e concreto, betonilha, cola
para ladrilhos, pó de madeira, pó de cal, gesso,
partículas de pó de tinta, Pó de cerâmica, poeiras várias

 •  Lamas / Lodo  de  trabalho

adaptador  de  ferramenta saco  de  filtro  de  lã

O ESS 35 L é adequado  para:

•  Poeiras  perigosas  para  a  saúde
   com  valores  limite  >  1mg/m³

•  Poeiras inofensivas,  como  poeira  doméstica,
    poeira  de  cal,  gesso

 •  Lamas / Lodo  de  trabalho

Inclui tubos  de  sucção  INOX

incl.  mangueira  antiestática
evita  carga  eletrostática

Mangueira antiestática

com  grande diametro

saco  de  lixo

da  mangueira para
sujeira  grossa

Amplo  escopo  de  entrega  /  Acessórios incluídos como  padrão

Type your text



Monitoramento  da  vazão  com  LED  

sonoro  de  advertência  (M)

Diâmetro  da  mangueira  (M)

prático

Peça  de  conexão  para  transporte  

sem  poeiraTubos  de  sucção  de  aço  inoxidável  de  alta  qualidade

Botão  liga/desliga  para  automático

rodas  e  rodízios

envolvente  resistente

rolando  para  longe  da  ventosa

chave  seletora  para

Bloqueável  à  prova  de  poeira

-  Regulação  de  potência  contínua

Empurre  a  alça  para  facilitar  
o  transporte

Tomada  para  ferramentas  elétricas

montagem  de  acessório

limpeza  do  filtro

bordas  adjacentes

  adequado  para  obras de construção

Os  freios  de estacionamento

evitam  uma  movimentação  indesejada

de  advertência  e  sinal

transporte confortável

Ajustável,  dobrável
Gancho / cabo  prático

para  um

filtro  de  escape

Operação  automática  quando  conectado
com Ferramenta elétrica p/ operação contínua

Chassis  robusto  com extra  grande,

Fácil  de  limpar

Resumo das  vantagens



1

acessórios

Systainer  
metaBOX

Certificado  de  acordo  com  DIN  EN  ISO  9001:2015

Alterações  técnicas  reservadas!  As  ilustrações  podem  variar!

acessórios

11

ESS  35LP

35366000

volume  do  recipiente

Número  do  pedido

35  litros  (bruto)

09931000

Bocal  de  chão  de  terra  grossa

35365000

35367000

Pressão  negativa  máxima

10  mangueira  de  sucção  (antiestática,  5m)  

consumo  de  energia 1200W

250  hPa/mbar

D-08309  Eibenstock

Telefone:  +49  37752  503-0  Internet:  

www.eibenstock.com  Email:  

office@eibenstock.com

35364000

Especificações  técnicas

35361000

ESS  35MP

09932000

Ferramentas  elétricas  GmbH  Eibenstock

Peso 16kg

filtro  plissado

Conjunto  de  tiras  de  borracha  (2  peças)  para

quociente  de  vazão 74  litros/seg

35362000

voltagem  nominal 220-240V

Auersbergstrasse  10

9  adaptador  de  ferramenta  34-37  mm  

19342000  -  a  partir  de  22/10

8

www.jcd.com.pt

4       tubos de sucção de aço inoxidável (2  peças)

6        bocais  para  fendas

7    bocal  de  escova  redonda

3        sacos  de  descarte  (5  peças)

2      sacos  de  filtro  de  lã  (5  peças)
Adaptador  de  ferramenta

26-28/30-32/35-37 mm

12       Placa  adaptadora                                           35328000

35372000

 353730005     Bocal  para  chão  de  terra  grossa

35369000

 35368000

35670000

Placa  adaptadora  disponível  opcionalmente  para  fixar  caixas
de  ferramentas  de  diferentes  marcas

Tstak Box

L-Boxx

MAKPAC
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