ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Akumulátorový vysavač
18V; Lepenková krabice; s elektromagnetickým otřepáním
Objednací číslo 602046850
EAN 4061792183544

Zástupný obrázek

Výkonný akumulátorový vysavač na mokré i suché čištění s funkcí CordlessControl pro inteligentní vysávání bez nutnosti
kabelu
CordlessControl: vysavač se automaticky spustí/zastaví při zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí Metabo, nebo jiných
značek, připojeného k hadici
Ruční spuštění vysavače je také možné pomocí dálkového tlačítka na spojovací objímce hadice
Vysoký sací výkon srovnatelný s vysavačem napájeným ze sítě díky energii ze dvou 18voltových akumulátorových článků
nebo alternativně z jednoho 36voltového akumulátorového článku
3stupňový regulátor sacího výkonu pro přizpůsobený výkon v závislosti na úkolu a maximální životnosti baterie přesahující
80 minut
Komerčně schválený akumulátorový vysavač, certifikovaný pro prach třídy M
SelfClean: poloautomatické čištění filtru během pracovních přestávek nebo v případě potřeby ručně
Automatický doběh k úplnému vyprázdnění sací hadice
Antistatická funkce je zaručena pouze s elektricky vodivou sací hadicí 630177000, která je součástí rozsahu dodávky
Přehledný ovládací panel s velkými otočnými přepínači a indikací kapacity akumulátoru
Mnoho detailů pro bezpečnost a komfort: sklopné hadicové držáky, pogumované odkládací plochy a brzděná vodicí kolečka
pro bezpečnou stabilitu
Přihrádka na akumulátor chráněná před prachem a stříkající vodou s uzavíratelnou záklopkou
Lze kombinovat se všemi 18voltovými akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliancesystem.com
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Technické hodnoty
Charakteristické parametry
Druh akumulátorových článků

LiHD

Napětí akumulátoru

18 V

Objemový průtok max.

4000 l/min

Podtlak

240 hPa (mbar)

Filtrační plocha

8600 cm²

Objem nádrže

25 l

Sací hadice Ø

35 mm

Délka hadice

4m

Hmotnost bez akumulátorového článku

12.3 kg

Hmotnost vč. akumulátorového článku

13 kg

Hlukové emise
Hladina akustického tlaku

72 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA)

86 dB(A)

Nejistota měření K

2 dB(A)

Rozsah dodávky
Sací hadice 630177000 (průměr 35 mm / 4,0 m / elektricky vodivá)
Připojovací nátrubek vnitřní Ø 28 mm / vnější Ø 35 mm
bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Vysílač CordlessControl s fixační páskou o průměru 35 mm
1 univerzální páska
2 sací trubky z plastu
Mezikus rukojeti
Filtrační sáček z netkané textilie
2 polyesterové filtrační kazety (třída M)
Podlahová hubice (šířka 300 mm)
štěrbinová hubice
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