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12 | Conjuntos de limpeza de máquinas

Âmbito de fornecimento: 1 x bocal 
de aspiração de grande dimensão, 
1 x escova redonda em PP, 1 x bocal 
de tubo curvado, 1 x bocal direito. 
12 |  Nº 111 203 6F € 165.- 

13 | Conjunto de limpeza industrial  
Ø 40 mm

Diâmetro: 40 mm. Âmbito 
de fornecimento: 1 tubo manual de várias 
peças, diâmetro 40 mm, 1 bocal de aspiração 
a molhado, 1 bocal de aspiração a seco, 
1 escova redonda em PVC. 
13 |  Nº 600 198 6F € 199.- 

14 | Aspiradores a seco/molhado especiais  
para aparas
• Especialmente adequado para a indústria e oficinas que processam metal
• Fácil de manobrar – chassi rolante basculante com 2 rodas orientáveis e 2 rodas fixas
• Com fundo de separação das aparas para uma eliminação separada, mangueira de aspiração em PUR 

resistente a químicos/óleo e mangueira de descarga para a eliminação do líquido

Capacidade do recipiente: 95 l. Altura: 1100 mm. Consumo: 2400 watt. Acessórios standard: Ø do sistema 
40 mm, 1 tubo de aspiração de 3,5 m, 1 bocal para fendas. Vácuo: 230 mbar. Peso: 30 kg. Potência do ar: 94 l/s. 
Material do recipiente: aço inoxidável. Quantidade de motores: 2 unid. Largura: 580 mm. Comprimento: 580 mm. 
Tensão: 230 V. Equipamento de rodas: 2 rodas orientáveis, 2 rodas fixas. Comp. do cabo de alimentação: 8 m. 
Campo de aplicação: indústria / edifício. 

14 |  Nº 111 199 6F € 1845.- 

• Aspiração segura de pós finos, capacidade de retenção 
do pó 99,99%

• Filtro de bolso grande com superfície reforçada 
e superfície filtrante de 1,2 m²

• Limpeza do filtro eficaz e fácil de utilizar permite 
intervalos de trabalho prolongados

Capacidade do recipiente: 27 l. Altura: 1000 mm. 
Acessórios standard: Ø do sistema 40 mm, 1 tubo 
de aspiração de 3,5 m, 1 bocal para fendas. 
Vácuo: 230 mbar. Material do recipiente: aço inoxidável. 

Elevada qualidade para utilização 
profissional na indústria e no comércio.

Consumo watt 1200 1200 2400 2400
Peso kg 25 30 25 30
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

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
 €

571 724 6F
2690.-

571 734 6F
3190.-

571 729 6F
2850.-

571 738 6F
3350.-
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Equipamento standard vasto

8 – 11 | Aspiradores de segurança industriais, classe M e H
Largura: 840 mm. Comprimento: 500 mm. Tensão: 230 V. 
Superfície de filtro: 120 cm². Para substâncias: pós com 
valor limite máx. do local de trabalho superior a 0,1 mg/
m³, pós de madeira, classe de pó M. Equipamento 
de rodas: 2 rodas orientáveis, 2 rodas fixas. Comp. do cabo 
de alimentação: 8 m. Campo de aplicação: seca / indústria. 
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