
Mokro-suché vysavače
NT 35/1 Ap

Vysavač NT 35/1 Ap je založený na stejné platformě jako NT 25/1 Ap, má o 10 l větší nádobu na nečistoty a
je následníkem vysavače NT 361 Eco.

Vybavení:
• Sací hadice 2.5 m
• Sací trubky
• kov 2 x 0,5 m
• Mokro-suchá podlahová hubice

300 mm
• Spárová hubice
• Ochranná třída II

Objednací číslo: 1.184-505.0

Technické údaje
Množství vzduchu (l/s) 61

Podtlak (mbar/kPa) 230/23

Objem nádrže (l) 35

Max. příkon (W) 1380

Standardní jmenovitý průměr (mm) 35

Délka kabelu (m) 7,5

Hladina hluku (dB) 67

Materiál nádrže -

Frekvence (Hz) 50-60

Napětí (V) 220-240

Hmotnost (kg) 11,5

Rozměry (D x Š x V) (mm) 520x380x580



Detaily

Popis
Výrazným produktovým znakem nové jednomotorové Ap řady jsou její kompaktní rozměry. Oba vysavače
jsou plnohodnotní profesionálové kompaktních rozměrů. NT 35/1 Ap nabízí navíc ještě větší nádobu o
objemu 35 l. Oba modely přicházejí sériově s plochým skládaným filtrem a poloautomatickým čištěním
filtru, díky kterému lze pracovat déle bez přerušení.

Vybavení a užitek
ApClean (poloautomatické čištění filtru)
Díky poloautomatickému čištění filtru zůstává filtr neucpaný a sací výkon optimální.

Mobilita a výkon
Vysavač NT 25/1 spojuje kompaktní design s hodnotami výkonu, které přesvědčí i profesionály.

Mobilnost pro profesionály.

Žádné zakopávání, když se spěchá.
Praktické uložení na hák pro rychlý přejezd.

Uložení kabelu
Pečlivé a bezpečné navinutí kabelu mezi dva háky.

Praktické uložení na hák pro rychlý přejezd.



Volitelné příslušenství

HEPA filtry, třída prachů H
Plochý filtr (třída prachu H)
Plast/papír, HEPA třída prachů H
Objednací číslo 6.904-242.0

Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot
Plastové sáčky pro odstranění odpadu
Plastový sáček
Objednací číslo 6.596-886.0

Plochý skládaný filtr (PES)
Plochý skládaný filtr (PES)
Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti
hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivního materiálu.
Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.
Objednací číslo 6.904-360.0

Sací hadice (Clip-System)
Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá
Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.
Objednací číslo 6.906-877.0

Sací trubky z ušlechtilá oceli
Sací trubka
0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální
pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částeček.
Objednací číslo 6.902-154.0

UBS nevodivá média
ABS nevodivá média NT 35/1 Eco
K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin jako jsou oleje a tuky
Objednací číslo 2.641-560.0


