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ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

73  l/s

270  mbar

DSS  25A

peso

457×400×535

SUCÇÃO
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25L

USAR PARA:

11,7kg

Ref.

Fornecimento:  em  caixa  de  papelão  com  mangueira  de  sucção  de  5  m  (Ø  35
mm),  adaptador  universal,  bocal  de  piso  e  fenda,  tubo  de  alça  com  controle

deslizante  de  ar  secundário,  2  tubos  de  sucção  (plástico),  fita  de  velcro,

suporte  de  acessórios

Potencia máxima

Consumo

Volume do tanque (bruto)

Volume de poeira (líquido)

Fluxo  de  ar  máx.

Pressão negativa  máx.

Dimensões (mm)

–  Espaço  de  armazenamento  para  acessórios  ou  máquinas

-  As  extremidades  da  mangueira  podem  ser  conectadas  -  simples

–  exibição  de  fluxo  volumétrico  –  monitoramento

–  Recipiente  de  plástico  especial  –  muito  estável  devido  ao  baixo

centro  de  gravidade,  fácil  esvaziamento

visual  do poder  de  sucção

-  Aspiração  de  lamas  de  trabalho  (húmido)

-  Limpeza  de  veículos,  áreas  residenciais  e  comerciais

-  Fluxo  de  volume  consistentemente  alto  -  Aumento  na

–  Fixação  da  mangueira  no  recipiente  plástico  com

RECURSOS:

Vida  útil  do  filtro,  reduzindo  tempo  e  custos

Bloqueio  de  baioneta  e  compensação  rotativa

–  Sinal  eletromagnético  automático

–  Detecção  de  água  com  desligamento  do  sensor

Limpeza  do  filtro  (automática)  –  limpeza  do  filtro,

trabalhando  sem  saco  de  filtro,  completo

–  Dois  cartuchos  de  filtro  de  poliéster  –  bom  efeito  de  filtro,

durável,  fácil  de  limpar

Limpando  as  cassetes

–  Superfície  do  filtro  8.600  cm2  –  alto  poder  de  sucção

constante

- Sistema eletrónico com arranque suave com
 
comutação de aperto diferido.

-  Design  compacto  -  menor  altura  total,  mesmo

Extensão  da  mangueira,  transporte  com  pouca  poeira

volume  útil

DSS  25A
Aspirador  de  pó  industrial

O aspirador compacto
para molhado  e  seco
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