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VAC80L  
ПРАХОСМУКАЧКА 
ЗА СУХО И 
МОКРО 

1. ТЕКСТИЛЕН СЕПАРАТОР ЗА ПРАХ 
 Позволява прахосмукачката да се използва без филтърна торба, 
 дори при изсмукване на фин прах. 

2. ГОЛЯМ ВЪЗДУШЕН ДЕБИТ 
 Благодарение на него, прахосмукачката се справя без проблем с 
 изсмукването на вода, като иноксовия контейнер е снабден с 
 маркуч за лесно източване на водата в канал. 

3. 3 ДВИГАТЕЛЯ 
 Те са със самостоятелно охлаждане и могат да работят 
 поотделно. 

4. РЕЖИМ НА СУХО ЗАСМУКВАНЕ  
 Прахосмукачката се използва с включения в стандартната и 
 окомплектовка сепаратор за прах (чохъл) изработен от текстил. 

5.  РЕЖИМ НА ИЗСМУКВАНЕ НА ВОДА 
 В този режим, събраната вода се събира директно в контейнера, 
 а при запълването на полезния му обем, поплавък затваря 
 смукателя, така че да защити електродвигателите на машината от 
 попадане на вода.  

6. ФОРМА НА ВСМУКАТЕЛНИТЕ ТРЪБИ 
 Благодарение на извитата им форма, значително се подобрява 
 прилепването на подовата дюза към почистваната повърхност и 
 се намалява умората при работа. 

7. ВЪЗДУШЕН ДЕБИТ—106 Л/СЕК. 
 

160l/sek 
ВЪЗДУШЕН 

ДЕБИТ 

80L 
РАБОТЕН 

ОБЕМ 

3kW 
МОЩНОСТ 

2 
ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ 

 Тримоторната прахосмукачка за сухо и 

мокро почистване CIMEX VAC80L е идеалното 

решение за почистване на прах, вода, 

стърготини и други замърсявания в 

производства, складове, строителни обекти. 

 Благодарение на големия си въздушен 

дебит, тя се справя без проблем с 

изсмукването на вода, като иноксовия 

контейнер е снабден с маркуч за лесно 

източване на водата в канал. 

 Тази индустриална водо-прахосмукачка е 

подходяща за употреба в производства, 

строителни обекти, почистване след ремонтни 

дейности, работа с машини и складови 

помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПРАХОСМУКАЧКА 
ЗА СУХО И МОКРО 
ПОЧИСТВАНЕ 

VAC 80 L   
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Захранващо напрежение 230V / 50Hz 

Мощност  3.0 kW 

Обем на контейнера 80 l 

Въздушен дебит  106 l/sek.  

Вакуум  200 mbar 

Дължина на кабела 4,5 m 
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  Тримоторна прахосмукачка за сухо и мокро 

почистване с обем на контейнера за отпадъци от 

80 л. С мощност от 3.0 kW, CIMEX VAC80L е 

идеалното решение за почистване на прах, вода, 

стърготини и други замърсявания в 

производства, складове и строителни обекти. За 

постигане на максимално удобство при 

почистване на големи помещения, тя е снабдена 

с текстилен сепаратор за прах, който и 

позволява да се използва без филтърна торба, 

дори при изсмукване на фин прах. 

 Благодарение на големия си въздушен 

дебит, тя се справя без проблем с изсмукването 

на вода, като иноксовия контейнер е снабден с 

маркуч за лесно източване на водата в канал. 

 В горната част на прахосмукачката са 

разположени трите двигателя, които могат да се 

включват по отделно. Важен елемент, 

допринасящ за надеждността на машината е, че 

двигателите са със самостоятелно охлаждане – 

т.е. те не се охлаждат от засмукания въздух, а 

охладителните им перки, засмукват въздух от 

околната среда. 

 Благодарение на извитата форма на 

всмукателните тръби, значително се подобрява 

прилепването на подовата дюза към 

почистваната повърхност и се намалява умората 

при работа, тъй като центъра на тежестта се 

измества по-ниско до почистваната повърхност. 

ОКОМПЛЕКТОВКА 

 Прахосмукачка 

 Контейнер от неръждаема стома 

 Гофрирана смукателен маркуч 

 Иноксова тръба за почистване 

 Маркчу за източване на вода 

 Основа за контейнер с транспортни колела 

 Притавка за подово почистване 

 Текстилен сепаратор за прах 

 Гаранционна карта + Ръководство 
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