
S 47 ÚJ! Ipari száraz - és vizes porszívó      
  

 

  

 

  

  
  
  
  
  

 

  
A új speciális FLEX porszívó automatikus  
szűrőtisztító rendszerel 
Az új fejlesztésű lapos redős szűrő tisztító rendszerrel ez a porszívó határozottan előnyt jelent a 
felhasználónak. Ez a különösen hatékony szűrő tisztító rendszer biztosítja nagy mennyiségű por 
felszívását a munka megszakítása nélkül. A nagy szívóerő állandó marad, hosszabb üzemidők 
sem okoznak problémát, mert nincsen állásidő a szűrőtisztítás miatt. Az automatikus tisztító 
rendszer segít megnövelni a porszívó élettartamát, és szintén segít alacsonyan tartani a 
kiegészítő szerviz költségeket. Az S 47 elengedhetetlen minden porszívózási célra, ami kitölt 
minden olyan igényt, ami kell az építési területen, műhelyben, építőiparban vagy autóiparban. A 
fokozat nélküli motorsebesség állítási lehetőség különböző szívóerő beállításhoz. Nagy integrált 
tárolódoboz a motor burkolaton; az elektromos eszközök és a tartozékok mindig kéznél vannak. A 
szívócső és a kábel felakasztható a két integrált kampóra. Mindez azért, hogy egy kézzel a 
biztonságos és kényelmes szállítás megoldható legyen. 

Az előnyök gyors áttekintése  

•  Automatikus szűrőtisztító rendszerrel  
•  Fokozat nélküli motorsebesség állítási lehetőség különböző szívóerő beállításhoz  
•  Alkalmas vizes szívásra: elektronikus folyadékszint figyeléssel  
•  Szívócső: 4 m hosszú, 32 mm belső Ø, minimális áramlási ellenállás a maximális porszívó 
teljesítményhez  
•  Nagy integrált tároló doboz  
•  Csatlakozó szerszámokhoz: 2200 Watt felvett teljesítményig  
•  Kemény burkolat és hordfogantyú  
•  7 m kábel  
•  Tartó a porszívócső és a különböző tartozékok számára  
•  Nem szükséges papír porzsák. Az S 47 és S 47 M ipari porszívók úgy lettek kifejlesztve, hogy 
papír porzsák nélkül használhatóak, mert a papír porzsák eltömődik nem sokkal azután, hogy 
szénport porszívózunk, és ezért akadályozza 
a levegőáramlást. Az ártalmatlanító zsák a konténer alacsony por kiürítésekor 
használható. 
  
TECHNIKAI ADATOK  S 47 
Szűrő felület  6200 cm2 
Felvett teljesítmény  1380 Watt  
Max. légáram arány  61 l/mp  
Max. szívás  230 mbar 
Tartály térfogat  45 liter  
Tömeg 13,50 kg.  
    

 

ALAPKISZERELÉS    
4 m szívótömlő 32 mm Ø 32/28 mm Ø adapterrel 
és 25-32 mm Ø univerzális adapterrel  1 darab 

1 lapos redős szűrő  337.692 
0,5 m hosszú fém szívócső  300.691 (2x)  
1 padló szívófej teljes szőnyeg kombi betéttel  300.659 
1 hézeg-szívófej  259.627 
1 PP hulladékártalmatlanító zsák 340.766 

 

 


