KARTA PRODUKTU
EHRLE POWER JET 503 (PPL)

Profesjonalny Odkurzacz 1-silnikowy do zanieczyszczeń mokrych i suchych
Profesjonalny odkurzacz 1-silnikowy mokro / sucho.
1. do odsysania cieczy i płynów – odkurzanie „na mokro”
2. do zbierania zanieczyszczeń suchych – odkurzanie „na sucho”
Odkurzacz dla wymagającego użytkownika oczekującego od sprzętu wysokich parametrów pracy,
bardzo wytrzymałego silnika, niewielkich gabarytów.
Profesjonalna turbina ssąca (silnik) z niezależnym chłodzeniem (by-pass), niskoobrotowa. Dzięki
temu odkurzacz może pracować nieprzerwanie przez kilka godzin. Pojemny, lekki zbiornik z polipropylenu (PPL) umieszczony jest na podstawie z kółkami, w której znajdują się również praktyczne
uchwyty na umieszczenie akcesoriów.
Dostarczany z bogatym zestawem akcesoriów standardowych D=38. W podstawie odkurzacza
znajdują się praktyczne uchwyty na akcesoria.
Wydajny odkurzacz do profesjonalnych zastosowań np. w myjni, warsztacie, firmie sprzątającej,
biurze itp.
Filtry: Odkurzacz dostarczany jest standardowo z innowacyjnym filtrem - Sanifilter™. Przy pracy „na
sucho” wskazane jest stosowanie przynajmniej 2-stopniowego systemu filtracji (dodatkowo np.:
worek papierowy albo filtr nylonowy). Można też rozważyć zastosowanie filtra typu cartridge - o
dużej powierzchni filtracyjnej.
Uwaga: pył w powietrzu skraca żywotność silnika

Materiał zbiornika głównego

(PPL) Polipropylen

Pojemność zbiornika głównego

27 l

Zasilanie elektryczne

220 -240 V~ / 50-60 Hz

Ilość silników

1 szt (By-pass / 2 stopniowy)

Moc silników (łącznie)

1200 W (max 1400 W)

Podciśnienie (mm H2O)

2500 mm H2O

Przepływ powietrza

215 m3/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

Redukcja – adapter akcesoria D=38

06388000

6

Rura prosta alum. zalana plastikiem

06387000

7

Rura prosta alum. zalana plastikiem

06387000

8

Rękojeść plastikowa

06389000

9

Wąż 2,5 mb

00008000

10

Końcówka obrotowa wąż - ssawa

03928000

11

Końcówka gniazdo - wąż

0084000

12

Filtr poliestrowy kompletny

03239000
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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

