KARTA PRODUKTU
EHRLE POWER JET 440B (PPL)

Profesjonalny odkurzacz 3-silnikowy do zanieczyszczeń mokrych i suchych
Profesjonalny, nowoczesny trzysilnikowy odkurzacz przeznaczony do:
a) odsysania cieczy i płynów – odkurzanie „na mokro”
b) zbierania zanieczyszczeń suchych – odkurzanie „na sucho
Odkurzacz przeznaczony przede wszystkim do sprzątania pomieszczeń o znacznej powierzchni (jak hale, magazyny, warsztaty, sklepy) przy usuwaniu większej ilości zanieczyszczeń. Używany również przy sprzątaniu pomieszczeń w trakcie i po zakończeniu prac remontowo-budowlanych itp.
Trzy niezależne turbiny o łącznej mocy 3300 W, wyposażone w system chłodzenia by-pass,
zapewniają wysoką moc i dużą skuteczność odsysania zanieczyszczeń. Zastosowanie
trzech silników sprawia, że odkurzacz może pracować w trybie kilkugodzinnej pracy ciągłej.
Zbiornik z lekkiego, wytrzymałego polipropylenu (PPL) o objętości aż 72 litrów zwiększa czas pracy bez konieczności opróżniania, a wychylny system wyładowczy
o odpowiednio dobranej wysokości umożliwia łatwiejsze wysypanie lub wylanie nieczystości.
Solidny wózek z dużymi kołami manewrowymi sprawia, że pomimo sporych wymiarów
odkurzacz jest zwrotny i łatwo nim manewrować.
Do wózka można zamontować opcjonalną szeroką, metalową ssawę przednią,
co przyspieszy oczyszczanie równych, twardych posadzek.
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

PPL (Polipropylen)

Pojemność zbiornika głównego

72 l

Zasilanie elektryczne

220–240 V~ / 50–60 Hz

Ilość silników

3 szt.

Typ silnika

By-pass

Moc silników (łącznie)

3300 W

Podciśnienie

2470 mm H2O

Przepływ powietrza

630 m3/h

Akcesoria

D=38

AKCESORIA PODSTAWOWE (D=38)
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Ssawa na sucho
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Ssawa na mokro

06385000

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
06389000

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

11

Końcówka gniazdo - wąż

12

Filtr kompletny 400 Poliester

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

