Fantele de admisie de pe partea
laterală a aspiratorului asigură o
separare completă a aerului de
admisie și a aerului evacuat.

Caracteristici
• Colectarea deșeurilor în sacul textil consumabil de
25 litri, cu sistem de închidere
• Optimizat pentru transportul cu o singură mână
• Apiratorul profesional este astfel conceput încât
accesoriile sunt permanent la îndemâna operatorului.
• Aspirare eficientă datorită tălpii de 360 mm
• Echipare cu sistem de filtrare format din cartuș
filtrant, coș filtrant textil și sac textil
• Cârlig mare pentru stocarea cablului de
alimentare de 7,5 m
• Sistemele multiple de filtrare permit folosirea
aspiratorului fără sac, fiind necesară doar o curățare
periodică cu aer comprimat sau spălarea coșului
filtrant.

Cele 4 sloturi pentru accesorii
sunt situate pe șasiu. Astfel toate
accesoriile sunt la îndemână.

Cârligul pentru stocare oferă
spațiu suficient pentru cablul de
alimentare de 7,5 m lungime.
Accesoriu:

Duză flexibilă pentru spații înguste 600 mm

		

Articol nr.

N28/1E		
101.007
Echipare standard cu talpă
aspirare umedă și talpă aspirare
uscată cu lățimea 360 mm

N 28/1 E

Aspirator compact umed-uscat cu container rezistent din oțel inoxidabil și capacitate de 28
de litri
Recomandări
Proiectat special pentru spații industriale, ateliere sau
spălătorii, pentru orice activitate care necesită un aspirator
rezistent și durabil.
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Cu puterea mare de aspirare și design robust, modelul N28/1E
este cel mai bine echipat pentru utilizare zilnică în spații medii. Containerul său din oțel inoxidabil este atașat la un șasiu
realizat dintr-un plastic rezistent.
Roțile mari din spate și roțile pivotante de 50 mm asigură stabilitate optimă și prevenirea basculării.

DATE TEHNICE
Tensiune alimentare
Putere maximă
Nivel zgomot
Debit de aer
Vacuum de aspirare
Material container
Volum container
Lungime cablu alimentare
Lungime furtun aspirare
Diametru furtun aspirare
Diametru tubulatura aspirare
Greutate
Dimensiuni (L x l x H)

230 V / 50 Hz
1200 W
71 dB(A)
54 litri / sec.
230 mbar
oțel inoxidabil
28 litri (brut)
7,5 m
2,5 m
32 mm
32 mm
7,6 kg
36 x 36 x 69 cm

Cartușul filtrant pentru praf
fin, coșul filtrant textil și sacul
textil de 25 litri asigură un nivel
remarcabil de filtrare.

2 x tubulatură aspirare aluminiu de 0,5 m ø 32 mm,
furtun aspirare 2,5 m, cartuș filtrant praf fin,
coș filtrant textil și sac textil consumabil, duză spații înguste,
talpă tapițerie/mobilier, talpă aspirare uscată 360 mm,
talpă aspirare umedă 360 mm, cablu negru alimentare 7,5 m
DOTARE STANDARD:
Tubulatură aspirare aluminiu (1 buc.)		
Furtun aspirare complet 2,5m		
Talpă aspirare uscată 360 mm		
Talpă aspirare umedă 360 mm		
Duză spații înguste		
Talpă tapițerie/mobilier		
Cartuș filtrant praf fin		
Coș filtrant textil		
Cablu negru alimentare 7,5 m		

106.062
106.025
101.088
101.087
101.023
101.024
101.010
101.011
101.074

ACCESORII:
Sac textil (5 buc.)		
Duză flexibilă spații înguste 600 mm		
Talpă cu perie rotativa 284 mm		
Talpă combinată 306 mm		
Tubulatură telescopică metalică		
Buză de rezervă 101.106		

101.020
111.203
106.012
111.307
111.133
101.101
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