
Capacidade  de  retenção  de  poeira

min.  99,9%  de  acordo  com
Classe  de  poeira  BGIA  M

ESPECIFICAÇÕES DSS  25  M
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25  litros
20  litrosVolume  de  poeira  (líquido)

–  2  cassetes  de  filtro  de  poliéster  –  alta  eficiência,  durável,  fácil  de  limpar

–  Eletrónico  –  partida  suave  com  comutação  de  aperto  diferido

–  Superfície  do  filtro  8600  cm2  –  alto  desempenho  de  sucção constante.

–  Saco  plástico  especial  para  descarte  limpo
–  Grande  bandeja  de  armazenamento  para  acessórios

–  Indicador  de  vazão  –  monitoramento  óptico  e  acústico

–  Design  compacto  –  menor  altura,  mesmo  volume

–  Conexão  de  mangueira  com  baioneta  e  balanceamento  de  torção

do  desempenho  de  sucção

–  Tanque  de  plástico  especial  –  baixo  centro  de  gravidade,  fácil

–  As  extremidades  da  mangueira  são  intercambiáveis  –  extensão

–  Controle  de  fluxo  de  volume  ajustável  a  diferentes

diâmetros  de mangueira

fácil  da  mangueira, transporte  sem  poeira

–  Taxa  de  fluxo  consistentemente  alta  –  aumenta  a  vida  útil  do  filtro,

–  Fixadores  nivelados  e  estáveis

USAR:

redução  de  tempo  e  custos

–  Aspiração  de  poeiras  (secas)  e  lamas  (húmidas)

–  Difusor  –  evita  a  agitação  do  ar  de  exaustão

RECURSOS:

–  Reconhecimento  de  água  com  desconexão  do  sensor

limpeza  de  paredes

–  Limpeza  automática  do  filtro  (pulso  eletromagnético)  –  limpeza  do

filtro,  despoeiramento  completo  dos  cartuchos

1400  W

Dimensões

230  V  ~

457  x  400  x  535  mm
Peso

Ref.

11,7kg

09917000

Fornecido numa caixa que inclui  Mangueira de  5  m  (com Ø  35  mm),

 adaptador universal,  bocal  para  sujeira  grossa,  bocal  para  fendas,

tubo  de  alça  com  interruptor de  ar,  2  tubos  de  sucção  (plástico),

Potencia
Corrente
Volume do  tanque  (máx.)

73  litros / segundo
270  mbar

Máx.  fluxo  de  ar
Máx.  vácuo

25  l

Aspirador  industrial
DSS  25  M

Aspirador „M“  para poeiras perigosas
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suporte  para  acessórios,  saco  de  descarte
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