QUADRIX L 18V

ACCU ALLESZUIGER
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STAR

VOOR B O U W P L A A T S E N E N W E R K P L A A T S
„Uw specialist voor de mobiele inzet en een schoon resultaat
HAAL NU UW
!“

– Uw specialist voor de mobiele inzet en een schoon resultaat.
De lichte en compacte accuzuiger QUADRIX L 18V voor de mobiele inzet met manuele filterreiniging PressClean en
de efficiënte Eco-Modus.

►

Lichte, compacte en makkelijk verplaatsbare accuzuiger voor flexibel
gebruik, bij service- en montagewerkzaamheden en voor het opzuigen
en afzuigen van stof en spanen.

►

Compact design voor stapelen* met de Starboxen
(Tanos-Systeem). *niet vergrendelbaar

►

Droogzuiger voor professionele inzet, gecertificeerd volgens EU-norm
voor stoffen volgens Stofklasse L.

►

Robuuste behuizing met rubberen beschermingen op het sta
vlak voor het zacht neerzetten zonder weg te glijden.

►

PressClean: manuele filterreiniging middels sterke luchtstroom door
schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes.

►

Eenvoudige transport met ergonomische draaggreep of
draagriem.

►

Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren
van uitblaaslucht.

►

Capaciteitsaanduiding van het accupack direct op het
bedieningspaneel van de zuiger.

►

Eco-Modus voor langere gebruik per acculading, Boost-Modus voor
maximaal vermogen.

►

CAS Cordless Alliance System, de kabelloze vrijheid –
100% compatibel met machines,
accupacks en laders in dezelfde
voltklasse, van starmix en
andere merken uit het CAS.

►

Grote hoekschakelaar voor eenvoudig aan-/uitschakelen ook met de voet.

►

Praktische depots voor tweede accupack, lader, zuigmonden en slang (3 m).
QUADRIX L 18 V Top

Artikel-Nr.

020280

Leveringsomvang
Zuigslang* met aansluitmof Ø 27 mm x 3 m
Voegen zuigmond, zuigmond, draagriem
1 x lader, 2 x accupack Li-Power 18V 5,2 Ah
1 x vlies filterzak FBV 7,5 (1 stuk)
Vervanging artikel nr. 448794 (set van 5 stuks)

2×

1 × Vouwfilter FF 3800 (448800)

EXTRA

1 x boorstof afzuiging Bohrfixx
* niet compatibel met Starmix bajonetsluiting

Uitvoering
Hoofdfilter

Vouwfilter

Manuele filterreiniging

ja (PressClean)

Vermogensregeling

2-traps (Eco/Boost)

Blaasfunctie

ja

Capaciteitsaanduiding accu

ja

Slang en toebehoor opslag
(incl. accu / lader)

ja

Technische gegevens
Volt

Luchtstroom (max.)

l/s

35

Onderdruk (max.)

mbar

120

Ketelinhoud (bruto)

l

7,5

Afmetingen
L × B × H cm
Gewicht
(zonder toebehoor/accu)

18

39 × 29,3 × 35,7
kg

6,2

Looptijd

Eco-Modus: ca. 25 Min. / Boost-Modus: ca. 15 Min.

Laadtijd

ca. 104 Min.

Equi Nederland BV Faradaystraat 6 4004 JZ Tiel
 0344 / 611155 info@equibv.nl www.starmix.nl

Li-Power
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QUADRIX L 18V NL / wijzigingen voorbehouden
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