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Απορροφητήρας γενικής χρήσης, 
κατάλληλος για χρήση σε οικοδομές, 
με πιστοποίηση L και αυτόματο καθα-
ρισμό φίλτρου

Πιστοποίηση L για κατηγορία 
κόνεων
Εγγυημένος βαθμός συγκράτησης 
σκόνης 99 % κατά EN 60335-2-69.

Δυνατότητα απόθεσης και στερέωσης 
για βαλίτσες συστήματος Würth
Επίπεδο κάλυμμα δοχείου.

Τα πρόσθετα εξαρτήματα φυλάσσο-
νται επάνω στη συσκευή και είναι 
πάντα έτοιμα προς χρήση
Ενσωματωμένη θήκη φύλαξης για το ακρο-
φύσιο αρμών και τη μούφα εργαλείων με 
ταχυσυνδέσμους, ευέλικτη φύλαξη των εύκα-
μπτων σωλήνων και του ηλεκτρικού καλωδίου.

Ιδανικός για χρήση σε οικοδομές
Στιβαρό δοχείο με προφυλακτήρα και 
μεγάλες, στιβαρές μεταλλικές ρόδες.

Αντιστατική προετοιμασία
Με το γειωμένο στόμιο σύνδεσης και τον ηλε-
κτρικά αγώγιμο πρόσθετο εξοπλισμό που 
περιλαμβάνεται στο πλαίσιο παράδοσης, 
απομακρύνονται τα φορτία στατικού ηλεκτρι-
σμού και διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
προστασία από τον στατικό ηλεκτρισμό.

Εύκολος χειρισμός και έλεγχος των 
διαφόρων λειτουργιών
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, 
διακόπτης καθαρισμού φίλτρου 15 s/60 s και 
διακόπτης ρύθμισης στροφών.

Εύκολη εργασία σε συνδυασμό με 
ηλεκτρικά εργαλεία
Πρίζα με αισθητήρα Hall για αυτόματη ανα-
γνώριση ηλεκτρικού εργαλείου, ο απορρο-
φητήρας μπορεί να ελεγχθεί από το συνδε-
δεμένο ηλεκτρικό εργαλείο.

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
• Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται 

αυτόματα με μια ριπή αέρα, ανάλογα με 
το επιλεγμένο χρονικό διάστημα (15 ή 60 
δευτερόλεπτα).

• Εγγυάται την παρατεταμένη εργασία 
χωρίς διακοπές.

• Χαμηλή στάθμη θορύβου.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής των φίλτρων.
• Χαμηλό κόστος συντήρησης.

Πλαίσιο παράδοσης 
κωδ. αρ.

Περιγραφή Κωδ. αρ. Ποσότητα

0701 133 0

Υφασμάτινος φιλτρόσακος για υγρή/στεγνή 
απορρόφηση 

0702 400 071 1

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, επιστρωμένο 0702 400 191 1

Σωλήνας απορρόφησης, ηλεκτρικά αγώγιμος 3 m 1

Ακροφύσιο αρμών 0702 400 390 1

Γωνία, στάνταρ 0702 400 731 1
Ξεχωριστή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο

2 χρόνια εγγύηση για ελαττώματα 
κατασκευής και υλικού
Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται σε 
λανθασμένη χρήση, υπερβολική καταπό-
νηση ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.

Πεδίο χρήσης
Ιδανικός για ξυλουργούς, τεχνίτες ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων, κύρια και βοηθη-
τικά επαγγέλματα οικοδομής, τεχνίτες τοπο-
θέτησης παρκέ και κεραμικών πλακιδίων, 
καθώς και για όλους τους κλάδους των 
αυτοκινήτων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΗΣ 
ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ISS 30-L 
AUTOMATIC

Κωδ. αρ. 0701 133 0
Τεμ./Συσκ. 1/1

Ροή αέρα 74 l/s

Υποπίεση 23 kPa

Χωρητικότητα δοχείου 30 l

Μέγιστη ισχύς 1380 W

Μήκος καλωδίου 7,5 m

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης 35 mm
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