ARES

Aspiratorul compact de intrare în gama profesională.
Filtrele foarte ușor de schimbat
2 Coș filtrant textil lavabil
3 Filtru de impermeabilitate, închis,
pentru o aspirare optimă a prafului
4 Furtun de aspirare ușor de montat
cu sistem click
5 Roți mari pentru o mai bună
stabilitate
6 Duză standard
înguste/mobilier

pentru spații
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SPRINTUS ARES, noul model compact de intrare în gama
profesională, convinge prin agilitate și calitate, care diferențiază ARES de celelate aspiratoare profesionale uscate.
Puterea mare de aspirare și un motor eficient de 700 W fac
din noul aspirator profesional Sprintus ARES ,compact și
fiabil, un partener dinamic în industria de curățenie profesională.
Majoritatea părților componente metalice din dotarea
standard sunt din aluminiu de calitate, în concordanță cu
standardul înalt de calitate SPRINTUS.
Furtunul robust Memory-Flex de 2 m lungime și cablul de
alimentare de 8 m asigură aspiratorului o rază de funcționare de 10 m.
Tălpile (duzele) de aspirare standard
, pentru spații
înguste și pentru tapițerii, asigură aspirarea locurilor greu
accesibile și a zonele delicate.
Datorită dimensiunii compacte și a dotărilor standard,
aspiratorul profesional SPRINTUS ARES este un aspirator
uscat versatil, care poate rezolva chiar și cele mai mari provocări în curățenie.

Poziția standard de parcare
a duzei (tălpii) de aspirare

DATE TEHNICE
Voltaj		
Putere maxima a motorului		
Nivel de zgomot		
Clasă energetică		
Clasă aspirare mochete		
Clasă aspirare pardoseli dure		
Clasă emisii praf 		
Material container		
Volum container 		
Volum sac de filtrare		
Lungimea cablului de alimentare
Lungime furtun		
Diametru furtun de aspirare		
Diametru tub de aspirare 		
Greutate		
Dimensiuni (L x l x H)		
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DOTARE STANDARD:
Tubulatură aspirare aluminiu, 0,5 m			
Furtun aspirare, 2,5 m			
Talpă aspirare combinată de 265 mm			
Coș filtrant textil			
Cablu de alimentare 8 m, negru		

106.026
114.113
114.114
115.118
115.115

ACCESORII:
Sac textil (10 buc)			
Talpă 2 în 1 spații înguste/mobilier			
Talpă spații înguste 230 mm			
Talpă combi 306 mm		
Talpă pentru mobilier			
Duză flexibilă pentru spații înguste 600 mm			
Talpă pentru parchet 360 mm			
Turbo-talpă cu perie rotativă 284 mm			
Tubulatură telescopică de inox			

115.113
106.028
101.023
111.307
101.024
111.203
111.202
106.012
111.133

include tubulatură aspirare aluminiu x 3 buc. ø 32 mm,
furtun aspirare 2,0 m, coș filtrant textil, 1 x sac textil 7,5 litri,
alpă
spații înguste/mobilier, talpă aspirare combinată
de 265 mm și cablu de alimentare 8 m, negru
230 V / 50 Hz
700 W
78 db(A)
A
C
A
D
plastic
10 L
7,5 L
8m
2m
32 mm
32 mm
4.2 kg
340x330x315 mm
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Două poziții de parcare în spatele aspiratorului pentru duzele de aspirare sau
pentru tubulatura de aluminiu

