
Profesionalni sesalnik za suho in mokro sesanje

Sesalnik VacTec 25

ZNAČILNOSTI:

Uporablja se lahko za suho in mokro sesanje.

Sesalno moč je mogoče prilagoditi predmetu čiščenja.

Ima vgrajeno vibracijsko napravo, ki z vibriranjem samodejno očisti fi lter. 
Tako zagotovite najugodnejšo uporabo kaset in podaljšate njihovo življenjsko dobo.

Kolesa za krmiljenje omogočajo enostavno premikanje po prostoru.
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PRIMERI UPORABE:

Suho sesanje 

Naprava in dodatki morajo biti suhi, tako da se prah na njih ne more prijeti in se ne morejo 
narediti obloge. 
Če napravo uporabljate za sesanje saj, cementa, mavca, moke ali podobnega prahu, je 
priporočljiva uporabe papirnate fi ltrske vrečke.
Papirnato fi ltrsko vrečko morate vedno uporabljati v kombinaciji s fi ltrskim vložkom.

Mokro sesanje

Sesanje se izvaja brez papirnate fi ltrske vrečke. 
Za mokro čiščenje so primerne fi ltrske kasete. 
Ko je posoda polna, vgrajeni senzor izklopi motor in posodo enostavno izpraznete. 
 

TEHNIČNE LASTNOSTI:

Različica naprave:
Nazivna moč:
Največja nazivna moč:
Tipična raven hrupa (glede na DIN EN 60704-1):
Napajalni kabel za naprave brez vtičnice:
Napajalni kabel za naprave z vtičnico:

IS 12....
1200 W
1400 W
69,5 dB (A)
H05VV F 2 x 1
H05VV F 3 x 1,5

Storch GmbH
Platz der Republik 6 - 8
42107 Wuppertal
Nemčija
www.storch.de

Proizvajalec:

Z vibracijsko napravo, ki samodejno otrese prah z fi ltrske kasete.
Filtrirne kasete, fi lter za zaščito motorja in šobo samo očistite.
Papirnate vrečke, ki so namenjene izključno suhemu sesanju, enostavno zamenjate.
Posodo z vodo enostavno izpraznete in nadaljujete z delom.

ČIŠČENJE:
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