
iPulse M-1635
Seguro Plus
NÃO. 13700

Aspirador especial para pó nocivo (classe de pó M)

Limpeza permanente do filtro sem interromper o fluxo de entrada

Design antiestático (mangueira de sucção antiestática)

Custos do sistema significativamente reduzidos devido à vida útil mais longa do filtro, 

economiza tempo e custos

Acessórios
Saco de plástico Combinável com todos

retificadoras ROKAMATUnidade Não.

Para recipiente de 35 l 5 13008
· Para poeira nociva (classe de poeira M)

Saco de filtro de tecido não tecido Unidade Não.

Para recipiente de 35 l 5 13009
· Para poeira não mineral (por exemplo, poeira doméstica)

Conjunto de acessórios Unidade Não.

Punho do tubo com corrediça de ar suplementar, 2 x tubo de sucção de plástico, 

bocal de piso

Definir 13020 Escopo de fornecimento

· Para a limpeza do piso no canteiro de obras
Mangueira de sucção 
antiestática (5m), 3 unid. saco 
plástico, manga de conexão
(escalonado), sem caixa

Adaptador Unidade Não.

Adaptador escalonado para Ø mm: 25,5 – 26,5
30,5 – 32,5
36,0 - 38,0

1 13015

Dados técnicos
Consumo de energia 1.600 W Recipiente bruto 35 l Dimensões L × L × A 53 × 40 × 92 centímetros

Máx. fluxo de ar 75 l/s poeira 25 l Peso 16,8kg

Máx. vácuo 280mbar água 22 litros Classe de poeira M

Distribuidor:
ROKAMAT
Kammerer GmbH
www.rokamat.com

feito
Na Alemanha
desde 1982
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Mochila
Aspirador de pó
NÃO. 10000 (versão elétrica)
NÃO. 12000 (versão sem fio para EIFS/ETICS)

Trabalho sem poeira em andaimes

Liberdade de movimento Grandes sacos de filtro, capacidade 15 l

Peso leve Também disponível: Versão sem fio 
para EIFS e ETICS

Aspirador de mochila em 
combinação com CHAMELEON

Acessórios
Escopo de fornecimento

Sacos de filtro de papel Unidade Não.

15 litros de capacidade 10 10001

· Para pó fino como gesso, pó de lã mineral e pó doméstico Nº 10.000
5 peças. sacos de filtro de 
papel, sem estojoSaco de filtro de tecido para EIFS e ETICS Unidade Não.

15 litros de capacidade 1 10002 Nº 12000
2 baterias, carregador de bateria, 
saco de filtro de papel, saco de 
filtro de tecido (reutilizável), sem 
estojo

· Apenas para pó de poliestireno. Com fecho de correr - para esvaziar (reutilizável)

Filtro lamelar Unidade Não.

Filtro adicional como proteção de energia 1 10003

Conjunto de acessórios Unidade Não. Vídeo
Bocal turbo, bocal de aspiração, bocal para estofos, bocal para 

estofos, bocal para juntas, escova de aspiração, escova de radiador, 

mangueira de aspiração, 2 tubos, adaptador

Definir 10004

· Também adequado para uso privado

Dados técnicos
Versão elétrica Versão sem fio

Consumo de energia 1.100 W 500 W Dimensões L × L × A 20 × 43 × 63 cm

Máx. fluxo de ar 60 l/s 31 l/s Recipiente 15 litros

Máx. vácuo 190mbar 32mbar

Peso 6,5kg 8,9kg

Distribuidor:
ROKAMAT
Kammerer GmbH
www.rokamat.com

feito
Na Alemanha
desde 1982


