KARTA PRODUKTU
POWER JET 640B (INOX)

Profesjonalny Odkurzacz 3-silnikowy do zanieczyszczeń mokrych i suchych
Profesjonalny odkurzacz o wysokiej mocy czyszczenia, który znajduje zastosowanie
w warunkach przemysłowych. Wyróżnia go wytrzymały i pojemny zbiornik ze stali chromowej,
INOX (AISI 430).
Odkurzacz przeznaczony:
1. do odsysania cieczy i płynów – odkurzanie „na mokro”
2. do zbierania zanieczyszczeń suchych – odkurzanie „na sucho”
3 niskoobrotowe silniki ssące (turbiny) załączane niezależnie umożliwiają wielogodzinną ciągłą
pracę. System chłodzenia by-pass. Odkurzacz wykorzystywany jest do czyszczenia różnego typu powierzchni profesjonalnych zastosowaniach, w tym w pracy w przemyśle, dużych
warsztatach, magazynie itp.
Dostarczany z zestawem akcesoriów standardowych D=38, który umożliwia usuwanie zanieczyszczeń tak suchych jak i mokrych.
Zbiornik INOX: 78 l – duża pojemność - nie wymaga częstego opróżniania. Konstrukcja właściwa dla różnego typu zanieczyszczeń. Wózek z wychylnym systemem opróżniania zbiornika. Odpowiednio dobrana wysokość umożliwia szybkie usunięcie zebranych nieczystości.
Do wózka można zamontować opcjonalną szeroką, metalową ssawę przednią, co przyspieszy oczyszczanie równych, twardych posadzek.
Filtry. Odkurzacz dostarczany jest standardowo z innowacyjnym filtrem - Sanifilter™.
Przy pracy „na sucho” wskazane jest stosowanie 3-stopniowego systemu filtracji
(np.: worek papierowy + filtr nylonowy + filtr poliestrowy). Można zastosować filtr cartridge,
co zapewnia jeszcze lepszą czystość.
Możliwe jest znaczące wydłużenie węża ssącego i zwiększenie zasięgu roboczego.
Uwaga: pył w powietrzu skraca żywotność silników.

Materiał zbiornika głównego

Stal INOX (chromowana)

Pojemność zbiornika głównego

78 l

Zasilanie elektryczne

220–240 V~ / 50–60 Hz

Ilość silników

3 szt. (By-pass / 2 stopniowe)

Moc silników (łącznie)

3300 W

Podciśnienie (mm H2O)

2470 mm H2O

Przepływ powietrza

630 m³/h

Podstawa

Wózek wyładowczy

Akcesoria

D=38

AKCESORIA PODSTAWOWE (D=38)
1

Ssawa na sucho

system uchylnego opróżniania

KOD

2

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

9

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

11

Filtr kompletny 600 Poliester

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

