7 – 8 | Aspiradores

a seco/molhado
industriais com acessórios
profissionais
• Especial para limpeza de grandes superfícies e de
máquinas
• Com recipiente grande e chassi basculante à medida
das necessidades
• Com cartucho de filtro de pregas especial (aprox.
3200 cm² de superfície filtrante) e saco filtro
em poliéster (aprox. 3100 cm² de superfície filtrante)

Capacidade do recipiente: 78 l. Altura: 970 mm. Acessórios
standard: Ø do sistema 35 mm, 1 mangueira de aspiração
de 3,2 m, 1 tubo de pega em aço inoxidável com registo
de ar adicional, 2 tubos de aspiração em aço inoxidável
de 500 mm, 1 bocal para pavimentos profissional
45 (alumínio) com lábio de borracha e escova, 1 bocal
para juntas, 1 pincel de aspiração. Vácuo: 205 mbar.
Material do recipiente: aço, cromado. Largura: 630 mm.
Comprimento: 615 mm. Tensão: 230 V. Superfície
de filtro: 3200 cm². Equipamento de rodas: 2 rodas
orientáveis, 2 rodas. Campo de aplicação: indústria.
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Consumowatt
Pesokg
Potência do ar
l/s
Versão com ventoinha do motor

2400
3600
33
35
2 x 54
3 x 54
2 motores, com refrigeração
3 motores, com refrigeração
de bypass
de bypass
Nível de ruído
dB(A)
77
79
N.º 
730 929 6F 
730 930 6F
€
689.889.Acessórios 
Sacos de filtro  N.º 
759 779 6F 
759 779 6F
€
74.90
74.90
Embalagem  
10 unid.
10 unid.
Cartuchos de filtro de pregas  N.º 
730 931 6F 
730 931 6F
€
38.90
38.90
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MEIO-AMBIENTE

Mais seleção
online!
9

9 | Aspiradores

a seco/
molhado universais
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• Isolamento sonoro
• Grande raio de ação graças a cabo de alimentação
e mangueira de aspiração compridos

10 – 11 | Aspiradores

a seco/
molhado profissionais com
acessórios profissionais
• Isolamento sonoro
• Grande raio de ação graças a cabo de alimentação
comprido e mangueira de aspiração de 3,2 m
Consumo: 1400 watt. Acessórios standard: Ø do sistema
35 mm, 1 mangueira de aspiração de 3,2 m, 1 tubo
de pega em aço inoxidável com registo de ar adicional,
2 tubos de aspiração em aço inoxidável de 500 mm,
1 bocal para pavimentos profissional 45 (alumínio) com
lábio de borracha e escova, 1 bocal para juntas, 1 pincel
de aspiração. 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. Comp. do cabo
de alimentação: 12 m. Campo de aplicação: indústria /
edifício. Nível de ruído: 68.5 dB(A).

Envio gratuito (Continente)
para 70.000 artigos
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Capacidade do recipiente
l
35
Alturamm
700
Pesokg
12.8
Material do recipiente
aço inoxidável
Larguramm
440
Comprimentomm
460
Superfície de filtro
cm²
3600
N.º 
119 154 6F 
€
469.Acessórios 
Sacos de filtro  N.º 
483 813 6F 
€
89.90
Embalagem  
10 unid.
Cartuchos de filtro de pregas  N.º 
483 812 6F 
€
38.90

11
45
790
15.66
plástico
480
470
7200
119 155 6F
429.-

Capacidade do recipiente: 20 l. Altura: 550 mm.
Consumo: 1400 watt. Acessórios standard: Ø do sistema
de 35 mm, 1 tubo de aspiração de 3,2 m, 1 tubo de pega
em aço inoxidável com registo de ar adicional, 1 tubo
telescópico em aço inoxidável, regulação contínua,
1 bocal para juntas, 1 bocal para estofos, 1 bocal
profissional universal, 1 bocal para água, 1 saco
de filtro em velo. Vácuo: 259 mbar. Peso: 10.78 kg.
Potência do ar: 69 l/s. Material do recipiente: plástico.
Quantidade de motores: 1 unid. Largura: 370 mm.
Comprimento: 390 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: 68.5 dB(A).

9 | Nº 119 153 6F

€ 349.-

730 686 6F
57.90
10 unid.
483 811 6F
42.90
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