wetCAT 362 IET odkurzacz na mokro i sucho
Wersja na mokro i sucho do zasysania płynów, wiórów i innych cząstek stałych.
Wszystkie silniki wyposażenia w miedziane uzwojenia i ochronę silnika.
Dwustopniowe silniki do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i
chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i
stabilny
Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
Model
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar

wetCAT 362 IET
na mokro i sucho
3600 W
10000 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / dwustopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m
247 mbar
Stal szlachetna
570 x 700 x 1140 mm
21,9 kg

Akcesoria dodatkowe do wetCAT 362 IET
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NR art.

Papierowy worek filtra
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7010105

Filtr wstępny z poliwęglanów

7010106

Filtr kartuszowy papierowy

7010107

Filtr kartuszowy poliestrowy*

7010108

Filtr kartuszowy HEPA

7010109

Pierścień mocujący i uszczelka do filtra kartuszowego

7010110

Worek filtra o pojemności 30 l

5

7010254

Szczotka do dywanów

7010000

Końcówka do tapicerki

7013000

Końcówka płaska Ø 36

7013001

Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26

7013002

Końcówka do podłogi mokra*

7013040

Końcówka do podłogi sucha*

7013041

Element kątowy do końcówki podłogowej

7013042

Szczotka okrągła*

7013043

Końcówka płaska Ø 38

7013044

Rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5 m*

7013045

Adapter rury Ø 38

7013046

Reduktor Ø 38 / 36*

7013047

Rączka z regulacją przepływu powietrza*

7013048

Adapter wąż / rączka

7013049

Adapter wąż / zbiornik

7013050

Wąż Ø 38 mm / zwój 20 m

7013051

Wąż Ø 38 / 4,0 m z przyłączami*

7013052

Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych

7013080

Filtr wstępny / filtr sanitarny

7013081

Końcówka do podłóg montowana na stałe

7013082

* należy do standardowej zawartości przesyłki

