Prof. odkurzacz przemysłowy z gniazdem narzędziowym Camry CR 7045

Rodzaj odkurzania: na sucho / mokro / nadmuch
6 funkcji:
- odkurzanie dużych powierzchni podłóg
- czyszczenie samochodu / mebli tapicerowanych
- zbieranie popiołu z kominków ≤45℃
- czyszczenie przemysłowego pyłu budowlanego
- czyszczenie na mokro z błota, wilgotnego pyłu, mokrego piasku
- funkcja nadmuch umożliwia zmiatanie liści, wydmuchanie kurzu z
trudnodostępnych zakamarków
Ogromny zasięg pracy 19m
Pojemność zbiornika 25 litrów
Zbiornik ze stali nierdzewnej z trwałymi metalowymi klamrami
Przepływ powietrza 36 l/sek. ( 2.16m³/godz.)
Siła ssąca 20 kPa
Korek spustowy zbiornika
Zdejmowana baza z 4 kółkami do płynnej jazdy
Wyposażenie:
Stalowa rura teleskopowa
Plastikowy wąż z wygodnym uchwytem 2,5m
Ognioodporny wąż 1,5m + aluminiowa rura 23cm do popiołu
5 szczotek:
- 3 szczotki do czyszczenia tapicerki: okrągła z włosia końskiego,
szczelinowa, do kanap
- Uniwersalna sucho/ mokro do podłóg do użytku domowego
- Profesjonalna sucho/ mokro do podłóg biurowo-przemysłowych
4 filtry:
- Zmywalny filtr HEPA do pracy na sucho 1szt.
- Ognioodporny filtr bawełniany 1szt.
- Papierowy worek 25L 1szt.
- Zmywalny filtr gąbkowy 1szt.
5902934839907
Uszczelka konstrukcyjna
Przejściówka do narzędzi budowlanych
Nakładka do nadmuchu powietrza
Kod EAN
dla kartonu jednostkowego
Moc nominalna 1400W
Gniazdo narzędziowe zasilania z synchronizacją: 2000W
Moc maksymalna 3400W
Zasilanie 220-240V ~50/60Hz
Poziom hałasu: 82 dB
Wymiary produktu 55 x 40 x 40 cm
Rodzaj wtyczki: E/F
Dostępność produktu
dostępny
Kod CN
85081900
Waga netto sprzętu kg
0
Waga brutto opakowania jednostkowego kg 9.354
Wymiary opakowania jednostkowego WxDxH 34 x 55.5 x 35
Objętość kartonu jednostkowego (m3)
0
Waga brutto kartonu zbiorczego kg
9.354
Wymiary kartonu zbiorczego WxDxH
34.5 x 56 x 35.5
Objętość kartonu zbiorczego(m3)
0
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość

opakowań w kartonie zbiorczym
opakowań jednostkowych na palecie
kartonów zbiorczych na palecie
opakowań w warstwie
warstw na palecie

Ilość w kontenerze 20' / 40' / 40'HQ
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