BKF Power+
uniwersalny odkurzacz
do zanieczyszczeń suchych i mokrych

pomocnik uniwersalny
- płynna regulacja
parametrów pracy
- odporność na trudne warunki
- wysoka niezawodność

2380
- 3800
mm H2O

Podciśnienie ssania

2380 - 3800 mm H2O
Przepływ powietrza

400 - 220
m3/h
chrom

62 l

400 - 220 m3/h
Zbiornik zanieczyszczeń

62 l
Poziom hałasu

75,4 dB(A)
Zasilanie

230 V

230 V, 50 Hz

BKF Power+ to uniwersalny dwusilnikowy odkurzacz do
zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, wyposażony
w opatentowany system, zwiększający siłę ssania o 60% bez
dodatkowych silników i zużycia energii.
Operator przesuwając specjalną dźwignię umieszczoną na
głowicy zwiększa płynnie siłę ssania, jednocześnie zmieniając
przepływ powietrza:
- standardowe podciśnienie i zwiększony przepływ powietrza
do zbierania pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń lekkich,
- zwiększone podciśnienie i zmniejszony przepływ powietrza
do zbierania cieczy i zanieczyszczeń ciężkich.
Dzięki profesjonalnym, wytrzymałym głowicom oraz dużemu
zbiornikowi ze stali chromowanej odkurzacz może pracować
nieprzerwanie (do 4-5 godzin), bez konieczności częstego
opróżniania zbiornika.
Odkurzacz wyposażony jest w 3-stopniowy system filtracji (filtr
papierowy, nylonowy i poliestrowo-bawełniany). Dokładność
oczyszczania powietrza do 25 μ - w standardzie (opcjonalnie 10 μ, 5 μ lub 0,3 μ).

wytrzymałość
Pojemny i wytrzymały zbiornik odporny na działanie kwasowych związków
chemicznych gwarantuje długotrwałą pracę bez konieczności częstego opróżniania
nieczystości, a odporny na zgniecenia i odkształcenia wąż ssący z wkręcanymi
końcówkami zapewnia długotrwałą pracę. Mocne, profesjonalne silniki pozwalają
przedłużyć wąż ssący o 100% bez spadku parametrów ssania.
uniwersalność
System Power+ pozwala na płynną regulację podciśnienia i przepływu powietrza,
dzięki temu możliwe jest natychmiastowe dostosowanie parametrów pracy do rodzaju
zbieranych zanieczyszczeń. Szeroka oferta filtrów ułatwia skompletowanie optymalnego zestawu filtracyjnego, chroniącego zarówno głowice silników, jak i odpowiednio
oczyszczającego powietrze.
komfort
Szeroka podstawa na dużych, gumowanych koła zapewnia łatwe przemieszczanie
odkurzacza i zapobiega uszkodzeniom zbiornika, a uchwyty po obu stronach zbiornika
ułatwiają wylewanie nieczystości. Ergonomiczna rączka głowicy zakończona jest
uchwytem na kabel zasilający.

BKF Power+
Cechy wyposażenia:
- Odporny wąż ssący z wkręcanymi końcówkami.
- System Power+, pozwalający na płynną regulację
parametrów roboczych (podciśnienie - przepływ
powietrza).
- Uchwyty po obu stronach zbiornika, ułatwiające
opróżnianie i przenoszenie.
- Wygodny w użyciu uchwyt na kabel sieciowy.
- Podstawa z obrotowymi, gumowanymi kołami, nie
powodującymi hałasu.

BKF Power+
230 V, 50 Hz
2 x 1200 W
by-pass
2380 mm H2O
3800 mm H2O

akcesoria
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400 m /h
3
220 m /h
62 l
stal chromowana
75,4 dB(A)
8,5 m
8,5 kg

bkf-power+-01.1205

Napięcie zasilania
Silnik ssania
Typ chłodzenia
Podciśnienie:
- POWER+ wył.
- POWER+ max
Przepływ powietrza:
- POWER+ wył.
- POWER+ max
Zbiornik zanieczyszczeń
Materiał zbiornika
Poziom hałasu
Długość kabla
Waga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

tel. 91 8147 104

AKCESORIA STANDARDOWE
wąż ssący czarny
rura zgięta (rękojeść)
rura prosta
reduktor
ssawka szczelinowa
ssawka okrągła
ssawa na sucho
ssawa na mokro
filtr poliestrowo-bawełniany
AKCESORIA OPCJONALNE
ssawa do dywanów
filtr bawełniany
filtr nylonowy
filtr cartridge
tarcza filtra
worek papierowy
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SO 00008
SO 06389
SO 06387
SO 06388
SO 00003
SO 06295
SO 06384
SO 06385
SO 03241
SO 06386
SO 00556
SO 00312
AA 2852
SO 02855
SO 02741
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