N 77/3 E
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho, 3 włączane turbiny, pojemność zbiornika 77 litrów.
Przeznaczenie
Wysokowydajny odkurzacz dla przemysłu, osób sprzątających budynki, dozorców i gastronomii.
Odkurzacz do użytku profesjonalnego z nabojem filtrującym , koszem filtracyjnym i kompletnym oprzyrządowaniem.
Wyjątkowo sprawny i umożliwiający dostosowanie do potrzeb dzięki
3 pojedynczo włączanym turbinom. N 77/3 E jest wyjątkowo mocnym
odkurzaczem ze stali szlachetnej do pracy na mokro i sucho stworzonym do ekstremalnego zastosowania. Dzięki oprzyrządowaniu
zawierającemu wyjątkowo szerokie (każda 450 mm) dysze do podłóg osiąga się bardzo dobre efekty w przeliczeniu na powierzchnię.
Listwy szczotkowe i gumowe dysze do podłogi można wymienić bez
użycia narzędzi. Wygodna funkcja przechylania umożliwia szybkie
i łatwe opróżnianie zbiornika. Podwozie ze stabilnymi metalowymi
kółkami samonastawnymi i dużymi gumowanymi kołami bocznymi
zapewnia optymalną pracę również na delikatnych powierzchniach.
Do odkurzacza N 77/3 E opcjonalnie dostępna jest szeroka ssawka
(650 mm) do zastosowania przy pracy na mokro, która jest na stale
zamontowana przy podwoziu i obsługiwana jest z tyłu urządzenia.
Cechy
- 3 pojedynczo włączane turbiny
- wydajność pracy dzięki kablowi sieciowemu o długości 15 m
- mocne podwozie, stabilne koła samonastawne, gumowane koła
- funkcja przechylania zbiornika

NOWOŚĆ!

Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, kompletny wąż ssący 3 m
- kabel sieciowy 15 m
- nabój filtrujący wyłapujący drobny pył, kosz filtrujący z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm, z wymienialnymi gumowymi listwami
- dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm, z wymienialnymi listwami
szczotkowymi
- uchwyt do pchania odkurzacza ze stali szlachetnej
- metalowe koła samonastawne
- funkcja przechylania zbiornika

Oprzyrządowanie 102.116:
wąż antystatyczny o długości
3 m. Wąż przewodzi ładunki
elektryczne i zapewnia
optymalne odprowadzenie
ewentualnego
naładowania
elektrycznego poprzez
uziemiony zbiornik.

NOWOŚĆ!

Wyposażenie podstawowe: przechylanie
umożliwia ergonomiczne opróżnianie bez
schylania czy niesienia.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba turbin
Maksymalne podciśnienie
Strumień objętości
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Dysze do podłogi do pracy na mokro i sucho
po 450 mm, z wymienialnymi bez narzędzi
listwami.

230 V / 50 Hz
3300 W
3
210 mbar
3 x 54 litrów / s
stal szlachetna
77 litrów (brutto)
15 m
3m
38 mm
38 mm
27,5 kg
59 x 62 x 95 cm
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Nabój filtrujący, kosz filtracyjny i filtr z włókniny
zapewniają bardzo duży stopień filtracji. Nabój
filtrujący, kosz filtracyjny i filtr z włókniny zapewniają bardzo duży stopień filtracji.

Dyszę o szerokości aż 650 mm można
obsługiwać wygodnie stopą po tylnej stronie
odkurzacza.

Urządzenia i oprzyrządowanie
N 77/3 E odkurzacz
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Metalowa dysza do podłogi 450 mm
Dysza szeroka 650 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.117
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.113
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm
Wąż antystatyczny 3 m ze złączkami
Kompletny wąż ssący 15 m
Nabój filtrujący
Kosz filtracyjny z włókniny
Filtry z włókniny (5 sztuk)

Art Nr.
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