ПРИЛОЖЕНИЕ
Професионална прахосмукачка за сухо и
мокро почистване, конструирана за ежедневна
професионална употреба. Тя предлага компактни
размери, ниско тегло, висока всмукателна мощност и
универсалност на приложение

VAC30L

ПРОФЕСИОНАЛНА
ПРАХОСМУКАЧКА
ЗА СУХО И МОКРО
ПОЧИСТВАНЕ

Специално разработена за почистване на фин
прах и едри частици. Идеална за ползване на
строителен обект при довършителни ремонтни
дейности.
Съвместима с различни видове машини:
•

Жираф за шлайфане на стени

•

Лентови шлайф машини

•

Ексцентър шлаф машини

•

Ръчни циркуляри

•

И други снабдени с изход за изсмукване.
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1200W

30 л.

HEPA

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

МОЩНОСТ

КАПАЦИТЕТ/
ВМЕСТИМОСТ

ФИЛТЪР

1. МЕТАЛНА ТЕЛЕСКОПИЧНА ТРЪБА
Удароустойчива, позволяваща работа на отдалечено разстояние.

2. НАБОР ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пълна окомплектова. Без необходимост от закупуване на
допълнителни аксесоари за работа.

3. ФУНКЦИЯ PUSH & CLEAN
Така без премахване на филтъра, можете да го почистите, само
чрез 4 кратно натискане на бутона. Бързо възвръщате
всмукателната сила на уреда.

4. ДВИГАТЕЛ С ТУРБИНА

5. HEPA ФИЛТЪР
Филтър с висока устойчивост и коефициент на улавяне на прах
- 99,7%. Изработен от синтетичен материал. Лесен за почистване.
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6. ПУСКОВ КЛЮЧ
3 позиционен: Пуск ( I ), Стоп ( 0 ), Автоматичен Пуск/Стоп при
наличие на включен уред към машина ( II ).
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7. ОБЕМЕН КОНТЕЙНЕР
С обем от 25 литра, контейнерът позволява продължителна
работа без почистване, както и оптимален всмукателен дебит.
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8. ВГРАДЕН КОНТАКТ ЗА МАШИНА
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S D - 07 /2 02 0 - VAC 30 L

Двустъпалната турбина помага на двигателя да се охлади
самостоятелно, ползвайки засмукания от околната среда
въздух.
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П Р А Х ОСМ УК А ЧКИ

Предвиден за захранване на машина като жираф или циркуляр.
Прахосмукачката поддържа автоматично пускане на прикачената
машина.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

VA C 3 0 L
1200 W

Kaпацитет

30 л

Макс. въздушен дебит (турбина)

57 л/сек.

Макс. вакуум (турбина)

180 mbar

Дължина на захранващия кабел

3.5 м

ОКОМПЛЕКТОВК А
•

•
•
•

•
•
•

Маркуч с дължина 1,5 м.
Метална телескопична тръба
Комбинирана подова дюза за сухо
почистване и изсмукване на вода
Дюза за фуги, ъгли трудно достъпни места
Накрайник с малка четка
Преходник за включване на
електроинструменти към маркуча
Гаранционна карта + Ръководство
СВЪРЗА НИ ПРОДУКТИ

ТЕКСТИЛНА ТОРБА ЗА
ПРАХОСМУКАЧКА

ЖИРАФ ЗА ШЛАЙФАНЕ НА
СТЕНИ И ТАВАНИ

ПРОФЕСИОНАЛНА
ПРАХОСМУКАЧКА
ЗА СУХО И МОКРО
ПОЧИСТВАНЕ
CIMEX
VAC30L
е
професионална
прахосмукачка за сухо и мокро почистване, за
строителни отпадъци, за жираф за шлайфане на
стени, за лентови и ексцентър шлайфове, както
и за ръчен циркуляр.
Предназначена
е
за
ежедневна
професионална
употреба
специално
разработена за работа с машини за шлайфане
на стени (наричани още жирафи за стени). Тя
предлага компактни размери, ниско тегло,
висока всмукателна мощност и универсалност
на приложение.
Към машината можете да включите
различни машини с мощност до 2000W, като по
този начин при стартиране включената машина,
прахосмукачката също ще се стартира. Тази
опция ви предлага значително удобство при
работа с ръчни циркуляри, шлайф машини и
други електро инструменти.
Разликата
между
стандартните
професионални прахосмукачки и CIMEX VAC30L
е системата за почистване на филтъра Push &
Clean. Наличието и позволява филтърът да бъде
продухан без необходимост от разглобяване и
демонтаж. За чистотата на изходящия въздух се
грижи цилиндричен HEPA филтър с коефициент
на улавяне на праха 99,7% и улавящ частици с
диаметър до 0.3 µm.
На строителната площадка, в работилницата
или бита, често се налага изсмукване на вода и
течности. С големия си въздушен дебит и
всмукателна
мощност,
професионалната
прахосмукачка CIMEX изсмуква за секунди вода,
фин строителен прах и едри частици. Корпусът
на прахосмукачката е изработен от здрава,
антистатична ABS пластмаса. Тя е снабдена с
четири колела за лесно придвижване и удобна
ръкохватка.
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VA C30 L

Мощност

S D - 0 7 /2 0 2 0 -

220 - 240 V / 50 Hz

П Р А Х ОСМ УК А ЧКИ

Захранващо напрежение

