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Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 25 l, L osztály
VCE 26 L MC

Rendelési szám 405.426
Műszaki jellemzők

Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 25 l, L osztály
+ Egyszerűen használható és szállítható, kézreálló és kompakt porszívó.
+ A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A
végeredmény a kitűnő szívási eredmény
+ A kézi filtertisztítás működtetése a porral telített szűrőről egy célzott levegőlökettel történik.
+ A beépített úszó szelepes folyadékszint ellenőrzés megakadályozza a gép károsodását
folyadék felszívása esetén
+ Szerszám csatlakozó aljzat és elektronikus ki/be kapcsoló
+ Elektromos túlfeszültségvédelem, az indítás késleltető leállítja bármilyen feszültség csúcs
esetén az indításkor és a leállító késleltető kiüríti a maradék port a szívótömlőből
+ Folyamatos szívásteljesítmény ellenőrzés és fokozatmeentes szíváserő szabályzás
+ Kiegészítő tároló: A porszívó hátsó részére felhelyezhető kiegészító tárolón a szívó adapterek
biztonságosan tárolhatóak
+ Nagy méretű kerekekkel és 2 darab csuklós görgővel van felszerelve
+ Használható a klasszikus tisztítási munkákhoz, mint pl.: irodák, raktárak, műhelyek, autó
utastér és csomagtér takarítására. Kisebb elektromos kéziszerszámok porelszívására (pl.:
vibrációs csiszolók, dekopír fűrészek), olyan eszközökhöz, melyek kisebb mennyiségű port
termelnek.
+ Tartalmaz egy nagy szakítószilárdságú szövet porzsákot, melyből az összegyüjtött por
könnyedén eltávolítható
+ L osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó, alkalmas minden olyan szennyeződéshez,
amelynek AGW értéke >1 mg/m³

Felvett teljesítmény (Watt)

1250 Watt

Max. térfogatáram

3600 I/perc

Max. szívás

21000 Pa

Szűrő felület

3000 cm2

Tartály térfogat

25 L

Folyadékkapacitás

16 L

Elektromos kéziszerszám
csatlakozó

100-2600 Watt

Méret (Sz x H x M)

475 x 377 x
526 mm

Kábelhossz

7,5 m

Tömeg

8,4 kg

Alapkészlet
Porszívócső Ø 32 mm, 3,5
m könyökkel

385.484

1 db L/M osztály szűrő

385.085

3x35 cm-es INOX szívócső

445.207

1 kapcsolható kombinált
padló szívófej

385.565

1 db körkefe

385.646

1 hézag-szívófej

385.530

1 db kárpit szívófej

385.549

1 porzsák

385.093

1 PP
hulladékártalmatlanító
zsák

385.107

1 db szívócső tartó bilincs

410.993

1 kábel tartó

410.705

1 flexibilis tömlő pánt a
szívócső tartóhoz

411.108
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1 doboz a kiegészítőkhöz
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1 doboz a kiegészítőkhöz

411.124

1 db adapter Ø 27-32 mm

385.506

