iPulse gereedschapzuiger
iPulse M-1635 Safe Plus Series 100, art.nr. 103235

M-KLASSE GECERTIFICEERD
Te gebruiken bij: nat en droog
Alle stoffen die binnen de “M” klasse vallen
met intensief gebruik door
Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Specials:
- Limited Edition in karmijnrood
- 5 jaar garantie*
- Voucher voor UNIFIX adapterplaat*
- Stalen zwenkwielen met rem
- Verbeterde filtercassettes
* = na registratie

______________________________________________________________________________________
Technische gegevens motor:
Luchttechnische gegevens:
Max. vermogen: 1600 Watt
Luchtstroom: 75 l/s
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Onderdruk:
280 mbar
Permanente volautomatische elektromagnetische
impuls filterreiniging; reinigt tijdens het gebruik
4-punts bevestiging voor Systainers
de filters automatisch.
Drukverschilmeting
Kunststof ketel met afsluitdop:
Krachten van meer dan 300 g op het filter bij elke
35 liter ketel met draaischijf voor zakken
reinigingsslag
2 zwenkwielen en 2 achterwielen
Continu hogere luchtstroom
netto stofinhoud:
25 liter
Inschakelautomaat + stopcontact
netto waterinhoud:
22 liter
Soft start + naloop elektronica
Keuzeschakelaar volumestroom/slangdiameter
Afmeting:
L/B/H: 53/40/92* cm
Volume meldingslampje + akoestisch signaal
Gewicht:
16,8 kg
* incl. rijbeugel
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Filtercassettes FKP 4800, art.nr. 459257
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Filtermateriaal voldoet aan de eisen van
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood
apparaten uit “M” klasse BIA C, 2x 4800 cm²,
polyester. Afscheidingsgraad 99,99%.
______________________________________________________________________________________
Toebehorenset:
35 mm slangdoorsnede
5,0 meter antistatische slang, art.nr. 447162
1 gummi verloopstuk traps, art.nr. 425719
1 RVS handgreep met luchtregelaar, art.nr. 421445
2 RVS zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424842
1 BG Bouw vloer zuigmond (30 cm lang), art.nr. 440941
3 PE opvangzakken los, zie hieronder het artikelnummer van een set = 5 stuks
1 voegen zuigmond (22 cm), art.nr. 417011
1 Gift box incl. gebruiksaanwijzing, voucher voor een
UNIFIX adapterplaat en garantieverlenging
______________________________________________________________________________________
Vervangende artikelen:
FKP 4800 filtercassette 2 stuks, art.nr. 459257
PE opvangzakken 5 stuks, art.nr. 425764
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Gebruik alleen originele Starmix accessoires/toebehoren, anders vervalt de garantie.

