ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΥΓΡΩΝ - ΣΚΟΝΗΣ
SW 52 P και SW 53 P

Κατασκευάσθηκαν για χρήση σε δύσκολες απαιτήσεις
Ένας επαγγελματικός απορροφητήρας υγρών-σκόνης πρέπει να παρέχει ισχύ,
χρήση σε πολλαπλές εφαρμογές και ανθεκτικότητα.
Όποιες κι αν είναι οι
απαιτήσεις σας όσον αφορά την αξιοπιστία του μηχανήματος και την
αποδοτικότητα, η Columbus μπορεί να σας προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας
που να τις καλύπτουν απόλυτα.
Η Columbus σχεδιάζει και κατασκευάζει
απορροφητήρες υγρών-σκόνης που συντομεύουν την εργασία καθαρισμού σκόνης
και βρομιάς, συνδυάζοντας αποδοτικότητα, ευκινησία, και ευκολία στη χρήση σε
πολύ προσιτή τιμή.
Εύκολο για το χειριστή, σκληρό με τη βρομιά
Με περισσότερο από 70 ετών εμπειρία στην τεχνολογία καινοτομικών συστημάτων
καθαρισμού, η Columbus έχει την ειδικότητα και τις πηγές να δημιουργήσει
απορροφητήρες υγρών-σκόνης οι οποίοι είναι πραγματικά φιλικοί στο χειριστή και
αληθινά αποδοτικοί. Η στιβαρή κατασκευή του και οι μεγάλες ρόδες εξασφαλίζουν
σταθερότητα και ευκινησία. Τα προϊόντα της Columbus είναι συμπαγή και εύκολα
στην οδήγησή τους, δίνοντας τη δυνατότητα στο χειριστή να καθαρίσει ακόμη και
πολύ ιδιόμορφα σχηματισμένους ή ακατάστατους χώρους γρήγορα και εύκολα.
Με άλλα λόγια, οι απορροφητήρες υγρών-σκόνης της Columbus είναι λειτουργικοί,
πρακτικοί και πολύ οικονομικοί, και εγγυώνται άμεση απόδοση της επένδυσής σας.
Διατίθεται μια περιεκτική γκάμα προϊόντων σχεδιασμένα ειδικά για επαγγελματίες
χρήστες. Μπορείτε απλά να επιλέξετε τον τύπο που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες
και απαιτήσεις σας.
SW 52 P και SW 53 P
Οι απορροφητήρες υψηλής απόδοσης.
Αυτοί οι απορροφητήρες υγρών-σκόνης είναι ιδανικοί για μεγάλες επιφάνειες
δαπέδων και κατάλληλοι για δύσκολες εργασίες. Διατίθενται σε περίβλημα από
πλαστικό ή ανοξείδωτο ατσάλι με δύο (2) ή τρία (3) μοτέρ για πολύ ισχυρή
απορρόφηση και ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε πρόκληση καθαρισμού.
Ο πολύ σταθερός μηχανισμός κλίσης δίνει τη δυνατότητα στον τεράστιο κάδο να
αδειάζει με ευκολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Απορροφητήρα
Τάση ρεύματος
Ισχύς
Αναρρόφηση αέρα
Μέγιστη πίεση αναρρόφησης
Χωρητικότητα κάδου
Φίλτρο
Safety Class
Πέλμα σταθερό (προβοσκίδα)
Μήκος καλωδίου
Βάρος
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

SW 52 P
220 V
2x1100W
108 l/sec
210 mbar
72 lit
Υφασμάτινο
II
Προαιρετικό εξάρτημα
12 m
25 Kg
65 x 59 x 105 cm

SW 53 P
220 V
3x1100W
162 l/sec
210 mbar
72 lit
Υφασμάτινο
II
Προαιρετικό εξάρτημα
12 m
27 Kg
65 x 59 x 105 cm

