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Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 30 l, klass L
VCE 33 L MC

Art nr 444.103
Tekniska fördelar

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 30 l, klass L
+ Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
+ Vibrationsknapp
+ Flatvecksfilter med teflonbeläggning / nano beläggning medger ett optimalt utnyttjande av
behållarvolymen
+ Med permanent uttag och elektronisk automatisk on / off switch
+ Flödesomkopplaren minimerar risken för ett vacuumsug på ytan under slipning
+ Våtsugning: med elektronisk vätske-övervakning
+ Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i
15 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarslangen
+ Dubbelväggig robust behållare med integrerat handtag, för att lätt kunna tömma behållaren
+ Utrustad med stora hjul och två länkrullar av metall
+ Separat motorluftkylningskanal med grovfilter. Skyddar turbinen mot inträngning av smutsig
luft och därmed förlängs livslängden. (Findammfilter PES finns som tillbehör)
+ Enkelt filterbyte utan att ta demontera sughuven
+ Med expander för att säkra maskin och verktygslådor ovanpå dammsugaren
+ Med slanghållare och expander för enkel, snabb säkring av strömkabeln
+ Med 4 gummistroppar (2 på varje sida) för att fästa slangar och giraffhållare
+ Lämplig för rengöring av kontor, förråd, verkstäder och fordon. Används även tillsammans
med mindre elhandverktyg som ger ganska låga mängder med damm t ex
hörn/delta/excenterslipmaskin, sticksågar, etc.
+ Godkänd för dammklass L AGW värden >0,1mg/m3
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Upptagen effekt P. max.

1400 Watt

Max volymflöde

4500 L/min

Max vakum

25000 Pa

Filteryta

5000 cm 2

Behållarvolym

30 L

Vätskekapacitet

17 L

Elverktygsuttag

100-2400 Watt

Storlek (LxBxH)

565 x 385 x
520 mm

Kabellängd

7,5 m

Vikt

14,5 kg

Standardutrustning
1 sugslang 32 mm Ø x 4 m

445.037

1 flatvecksfilter PES L/M/H

445.118

1 dammsugarpåse, fleece,
klass L/M

1 st av 445.088

1 dammsugarpåse, papper

1 st av 445.061

3x 35 cm INOX sug-rör

445.207

1 böj

445.010

1 golvmunstycke

445.509

1 fogmunstycke

385.530

1 möbelmunstycke

385.549

1 rundborste

385.646

1 adapter Ø 25-32 mm,
antistatisk

445.029

1 expander

1 st

Slangklämma

1 st

