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Capacidade do recipiente l 30 32
Altura mm 700 635
Peso kg 11 11.01
Material do recipiente  aço, cromado plástico
Largura mm 430 390
Comprimento mm 460 395
  N.º

 €
 119 756 6F

329.-
 119 152 6F

269.-
Acessórios    
Sacos de filtro   N.º
 €

 483 813 6F
89.90

 483 813 6F
89.90

Embalagem   10 unid. 10 unid.
Cartuchos de filtro de pregas   N.º
 €

 483 810 6F
29.90

 483 810 6F
29.90

3 – 4 | Aspiradores a seco/molhado universais com acessório 
para sujidade grosseira

 1 2
Altura mm 473 550
Consumo watt 1200 1400
Peso kg 6.2 9.34
Potência do ar l/s 70 69
Versão com ventoinha do motor   motor rápido
  N.º

 €
 119 755 6F

189.-
 119 151 6F

229.-
Acessórios    
Sacos de filtro   N.º
 €

 730 685 6F
38.90

 730 685 6F
38.90

Embalagem   10 unid. 10 unid.
Cartuchos de filtro de pregas   N.º
 €

 483 810 6F
29.90

 483 810 6F
29.90

1 – 2 | Aspiradores a seco/molhado universais

 5 6
Peso kg 17.27 18.66
Para substâncias  pós com valor limite máx. do local 

de trabalho superior a 0,1 mg/m³, 
pós de madeira, classe de pó M

pós com valor limite máx. do local 
de trabalho inferior a 0,1 mg/m³, 

pós com substâncias 
cancerígenas, pós com bacilos, 

classe de pó H
  N.º

 €
 490 453 6F

899.-
490 454 6F

1245.-
Acessórios    
Sacos de esvaziamento especial em PE   N.º
 €

 614 361 6F
289.-

 614 361 6F
289.-

Embalagem   10 unid. 10 unid.
Cassetes de filtro de pregas   N.º
 €

 614 362 6F
145.-

 614 359 6F
329.-

Embalagem   2 unid. 2 unid.

5 – 6 | Aspiradores de segurança industriais, classe M/H

A tomada de conexão que se encontra 
no aspirador com corrente automática 
possibilita uma aspiração direta 
no aparelho elétrico utilizado 
conjuntamente.

• Encaixe para acessórios diretamente no aparelho
• Com função de sopro para soprar, por exemplo, cantos e juntas
• Elevada estabilidade com centro de gravidade baixo, rodas 

grandes e rodas orientáveis

Consumo: 1400 watt. Acessórios standard: Ø do sistema de 49 mm, 
1 tubo de aspiração de 1,75 m, 2 tubos de aspiração em plástico 
de 500 mm, 1 bocal para juntas para lixo grosso, 1 bocal para 
pavimentos para lixo grosso, 1 bocal para lixo grosso, 1 saco 
de filtro em velo. Vácuo: 259 mbar. Potência do ar: 69 l/s. 
Versão com ventoinha do motor: motor rápido. Quantidade 
de motores: 1 unid. Tensão: 230 V. Equipamento de rodas: 2 rodas 
orientáveis, 2 rodas. Campo de aplicação: indústria / edifício. Nível 
de ruído: 72.5 dB(A). 

• Perfeito para a utilização rápida no escritório ou na oficina
• Recipientes robustos e estáveis com rodas grandes
• Compartimento para acessórios diretamente no aparelho

Capacidade do recipiente: 20 l. Acessórios standard: Ø do sistema 
de 35 mm, 1 tubo de aspiração de 1,75 m, 1 tubo de pega 
com registo de ar adicional, 2 tubos de aspiração em plástico 
de 500 mm, 1 bocal para juntas, 1 bocal para estofos, 1 bocal 
universal, 1 bocal para água, 1 saco de filtro em velo. Material 
do recipiente: plástico. Quantidade de motores: 1 unid. 
Largura: 390 mm. Comprimento: 395 mm. Tensão: 230 V. 
Superfície de filtro: 3600 cm². Equipamento de rodas: 2 rodas 
orientáveis, 2 rodas. Campo de aplicação: indústria / edifício. Nível 
de ruído: 72.5 dB(A). 

• Com limpeza inteligente do filtro por impulsos para trabalhar sem interrupções
• Proteção dos trabalhadores contra poeiras não explosivas nocivas para a saúde
• Boa capacidade de manobra graças a rodas grandes e rodas orientáveis reforçadas

Capacidade do recipiente: 35 l. Altura: 920 mm. Consumo: 1600 watt. Acessórios standard: sistema 
Ø 35 mm, 1 tubo de aspiração 5 m, 1 manga de ligação (nivelada), 2 cassetes de filtros, 
3 sacos de esvaziamento PE especiais. Vácuo: 280 mbar. Potência do ar: 75 l/s. Material 
do recipiente: plástico. Versão com ventoinha do motor: bypass. Quantidade de motores: 1 unid. 
Largura: 400 mm. Comprimento: 660 mm. Tensão: 230 V. Superfície de filtro: 8600 cm². Campo 
de aplicação: molhada/seca / indústria. 

Pós com valor limite máx. no local 

de trabalho ≥ 0,1 mg/m³, pós de 

madeira

Pós com valor limite máx. no local 

de trabalho < 0,1 mg/m³, pós com 

substâncias cancerígenas, pós 

com bacilos
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