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Odkurzacz Przemysłowy FLEX
S44 L AC 444146
Cena brutto

2 700,00 zł

Cena netto

2 195,12 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Odkurzacz Przemys?owy FLEX S44 LAC 444146

Nast?pca odkurzacza Flex s47

Cechy produktu:

•Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42l, Klasa L
•Turbina o du?ej mocy troszczy si? o wysok? wydajno?? ssania i wysokie podci?nienie. Dzi?ki temu osi?gany jest wspania?y efekt odsysania
•Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia sta??, wysoka wydajno?? ssania
•P?aski filtr fa?dowany z powierzchni? Nano- teflonow? umo?liwia optymalne wykorzystanie pojemno?ci zbiornika na py? i brud
•Z gniazdkiem do narz?dzi z elektronicznym systemem automatycznego w??czania /wy??czania
•Pokr?t?o z regulacj? si?y ci?gu odkurzacza zapewnia optymaln? prac?
•Do odsysania na mokro: z elektroniczn? kontrol? poziomu nape?nienia
•Zw?oka rozruchu zapobiega wzrostom napi?cia podczas startu, a zw?oka wy??czania (15 sekund wybiegu) opró?nia w?? ssawny z resztek kurzu
•Podwójne ?ciany pojemnika zwi?kszaj? wytrzyma?o?? pojemnika a zintegrowany uchwyt u?atwia opró?nianie brudu i kurzu z pojemnika
•Wyposa?ony w dwa du?e ko?a i dwa metalowe kó?ka obrotowe
•Oddzielne ch?odzenie silnika z filtrem przeciwpy?owym. Chroni turbin? przed nap?ywem zanieczyszczonego powietrza i przed?u?a jego ?ywotno??. (Filtr PES przeciw

przedostawaniu si?

drobnych py?ów dost?pny równie? jako wyposa?enie dodatkowe)
•?atwa wymiana filtra bez potrzeby demonta?u pokrywy odkurzacza
•Wyposa?ony w uchwyt na w?? i ekspander do ?atwego zamocowania kabla
•Z czterema zaczepami (po dwa z ka?dej strony) do mocowania pasów mocuj?cych i uchwytu na ?yraf?
•Zaleca si? aby podczas pracy z wy??czona funkcj? otrzepywania filtra stosowa? równie? worek filtracyjny a przy w??czonym otrzepywaniu filtra stosowa? worek na odpady
•Odkurzacz przemys?owy klasy L: Przeznaczony do wszystkich py?ów posiadaj?cych warto?ci AGW > 0,1 mg/m³

Dane techniczne:
•Pobór mocy P. max. 1400 Watt
•Max. wydajno?? powietrza 4500 l / min
•Max. podci?nienie 25000 Pa
•Powierzchnia filtra 5000 cm²
•Pojemno?? zbiornika 42 l
•Pojemno?? cieczy 26 l
•Gniazdo pod??czeniowe 100 - 2400 Watt
•Wymiary (szer x d? x wys) 565 x 385 x 650 mm
•D?ugo?? kabla 7,5 m
•Waga 16,7 kg
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Dostarczone wyposa?enie:
•1 w?? ss?cy Ø 32 mm x 4 m 445.037
•1 filtr klasy PES L / M / H 445.118
•1 materia?owy worek filtruj?cy L / M 445.088
•1 PP worek utylizuj?cy 445.061
•1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny 445.029
•Klips na w?? 2 szt
•Zestaw rur i zsawek

Dodatkowy rabat po dodaniu produktu do koszyka.
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