
N 28/1 E
Niewielki odkurzacz do pracy na mokro i sucho ze stabilną obudową ze 
stali szlachetnej i zbiornikiem o pojemności 28 litrów.

Przeznaczenie
Najbardziej nadaje się dla osób sprzątających budynki, przemysłu, do 
warsztatów i wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyjątkowo mocne,
wydajne urządzenie służące przez bardzo długi czas.

Dzięki znakomitej mocy ssącej i solidnej budowie N 28/1 E nadaje się 
jak najbardziej do wytężonej codziennej pracy.
Jego zbiornik ze stali szlachetnej jest połączony z podwoziem z tworzy-
wa sztucznego odpornego na uderzenia.
Duży odstęp kół i koła samonastawne 50 mm zapewniają optymalną 
stabilność i stabilne zachowanie pozycji stojącej.

Napięcie sieciowe
Moc
Poziom ciśnienia akustycznego
Wydajność
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

230 V / 50 Hz
1200 W
71 dB(A)
54 litrów/s
230 mbar
stal szlachetna
28 litrów (brutto)
7,5 m
2,5 m
32 mm
32 mm
7,6 kg
36 x 36 x 69 cm

Cechy
- usuwanie brudu bez pylenia dzięki zamykanemu $ltrowi
- zoptymalizowana ergonomia urządzenia w celu umożliwienia przenoszenia 
  odkurzacza wraz z oprzyrządowaniem jedną ręką
- oprzyrządowanie znajduje się przy podwoziu i łatwo je chwycić
- wydajność pracy dzięki dyszom do podłogi 360 mm
- przepusty obrotowe na wężu ssącym umożliwiające pracę zmiany ustawienia
- konsekwentne oddzielenie powietrza chłodzącego i procesowego
- wysoki stopień $ltracji dzięki $ltrowi nabojowemu wychwytującemu drobny pył
- długi hak na kabel sieciowy o długości 7,5 m
- użytkowanie z koszem $ltracyjnym z włókniny możliwe też bez $ltra z włókniny

Wyposażenie podstawowe
- aluminiowa rura ssąca 2 x 0,5 m
- kompletny wąż ssący 2,5 m
- kabel sieciowy 7,5 m
- $ltr nabojowy wychwytujący drobny pył, kosz $ltracyjny z włókniny i $ltr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłóg do pracy na sucho 360 mm
- dysza do podłóg do pracy na mokro 360 mm

Urządzenia i oprzyrządowanie

N 28/1 E odkurzacz
Dysza do podłóg do pracy na sucho 360 mm
Dysza do podłóg do pracy na mokro 360 mm
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Elastyczna dysza do fug 600 mm
Aluminiowa rura ssąca ø 32 mm
Filtr nabojowy ø 32 mm
Kosz $ltracyjny z włókniny
Filtr z włókniny (5 sztuk)

Art Nr. 

101.007
101.088
101.087
101.023
101.024
111.203
106.026
101.010
101.011
101.020

Boczne otwory na powietrze chłodzące zape-

wniają konsekwentne oddzielenie powietrza 

chłodzącego i procesowego.

4 gniazda wtykowe na oprzyrządowanie znajdu-

ją się na podwoziu. Dzięki temu konieczne 

oprzyrządowanie zawsze jest pod ręką.

Na przestronnym haku na kabel wygodnie 

można zmieścić kabel sieciowy o długości 7,5 m.

W wyposażeniu podstawowym dysza do 

podłogi do pracy na mokro 360 mm i dysza do 

podłogi do pracy na sucho 360 mm.

Filtr nabojowy wychwytujący drobny pył, kosz 

z włókniny i $ltr z włókniny zapewniają bardzo 

wysoki stopień $ltracji.
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Elastyczna dysza do fug 111.203
Idealna do czyszczenia pojazdów.


