KARTA PRODUKTU
EHRLE POWER JET 429 FLOWMIX (INOX)

Profesjonalny odkurzacz 2-silnikowy do zanieczyszczeń mokrych i suchych
Profesjonalny, nowoczesny dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do:
a) odsysania cieczy i płynów – odkurzanie „na mokro”
b) zbierania zanieczyszczeń suchych – odkurzanie „na sucho”
W odkurzaczu zastosowany został innowacyjny system FLOWMIX, umożliwiający dopasowanie parametrów i konfiguracji działania odkurzacza do wykonywanego zadania - zwiększenie podciśnienia o 60% (z 2380 mm H2O do 3800 mm H2O) bez dodatkowego zużycia energii przy jednoczesnym zredukowaniu przepływu powietrza z 400 m3/h do 220 m3/h.
W praktycet umożliwia to uzyskanie znacznie lepszej skuteczności przy zbieraniu cięższych czy
mokrych zanieczyszczeń i wody (gdzie wysoki parametr podciśnienia jest kluczowy). Przy wyłączonym systemie FLOWMIX odkurzacz posiada parametry pożądane przy odkurzaniu suchych
i sypkich zanieczyszczeń (wysoki przepływ powietrza przy standardowym podciśnieniu).
Praktyczny, wytrzymały i pojemny zbiornik ze stali chromowanej INOX o objętości 62 litrów zwiększa
czas pracy bez konieczności opróżniania. Dodatkowo wąż spustowy ułatwia opróżnianie zbiornika
z zebranych nieczystości płynnych.
Znajdujące się w wyposażeniu standardowym akcesoria umożliwiają bezpośrednie wykorzystanie
odkurzacza do usuwania zanieczyszczeń suchych i mokrych oraz do odsysania cieczy.
Odkurzacz dostarczany jest wraz z innowacyjnym filtrem - Sanifilter™. Odkurzacz można doposażyć np. w filtr typu cartridge o dużej powierzchni filtrującej czy filtr - worek
papierowy. W celu uzyskania jeszcze skuteczniejszej filtracji przy odkurzaniu „na sucho”,
można zastosować trójstopniowy system filtrów (filtr poliestrowy, papierowy i nylonowy).
Wąż ssący można wydłużyć zwiększając zasięg roboczy odkurzacza.

Materiał zbiornika głównego

Stal INOX (chromowana)

Pojemność zbiornika głównego

62 l

Zasilanie elektryczne

220–240 V~ / 50–60 Hz

Ilość silników

2 szt.

Typ silnika

By-pass

Moc silników (łącznie)

2600 W

Podciśnienie przy wyłączonym FLOWMIX

2380 mm H2O

Podciśnienie przy włączonym FLOWMIX

3800 mm H2O

Przepływ powietrza przy wyłączonym FLOWMIX

200 m3/h

Przepływ powietrza przy włączonym FLOWMIX

400 m /h

Akcesoria

D=38

AKCESORIA PODSTAWOWE (D=38)
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KOD

1

Ssawa na sucho

06384000

2

Ssawa na mokro

06385000

3

Ssawa szczelinowa

00003000

4

Szczotka okrągła

06295000

5

Końcówka obrotowa wąż - ssawa

03928000

6

Redukcja – adaptor na akcesoria D=38

06388000

7

Rura prosta aluminiowa zalana plastikiem

06387000

8

Rura prosta aluminiowa zalana plastikiem

06387000

9

Rękojeść plastikowa

06389000

10

Wąż 38 dł 2,5 mb z końcówkami "przód" i "tył"

0008

11

Filtr kompletny 600 Poliester

3242

12

Końcówka gniazdo - wąż

www.odkurzacz.pl
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EHRLE Polska zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji urządzeń i technologii bez uprzedzenia.
Dane i opisy służą wskazaniu cech produktu i nie są wiążące

