
160E
Lett industristøvsuger – perfekt for rengjøring av industrigulv med avsugsfunksjon for mindre
slipe- og pussemaskiner.

160E lett industristøvsuger gjør arbeidet enklere uansett om du gjør
rent, sliper eller sveiser. Støvet suges bort direkte ved kilden og
forbedrer dermed arbeidsmiljøet for både mennesker og maskiner
betydelig.
Nederman høyvakuumssuger 160E er perfekt når du har
kvalitetsstandarder for effektiv rengjøring og støvfjerning som skal
overholdes. Du vil også sette pris på den lave vekten, den enkle
håndteringen og de lave drifts- og vedlikeholdskostnadene.
Posefiltrene er enkle å rengjøre, og har en levetid på 4000–6000
timer. Med mikrofilter (tillegg) fanger du selv de fineste partiklene.
Automatisk start og stopp for elektroverktøy er veldig nyttig innen
industrien.

Rengjøringsutstyr inkludert.

• Enkel å håndtere
• Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
• Høy filtreringseffektivitet
• Lang filterlevetid (4000–6000 timer) med posefilter
• Lettvekt

Produktnavn 160E
Støynivå (dB(A)) 75 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse: IP 24
Filtereffektivitet (%) 99
Installasjon Innendørs
Materiale Metallchassis (stål)
Rengjøringsmetode, filter Mekanisk
Application [dust], [granulate], [fumes]
Arbeidstrykk (kPa) 22
Volum, støvbeholver (L) 14
Maks. luftstrøm (m3/t) 160
Slangediameter (mm) 38
Hose length (m) 5
Filterområdet (m2) 0.6
Spenning (V) 230
Frekvens Hz 50
Antall faser 1
Filtertype Stavfilter
Antall filterelementer 1
Noise level (dB(A)) 75
Max vaccum (kPa) 22
Vekt (kg) 19,5
Kraft (kW) 1
Avklaring av teknisk informasjon Maks. strømforbrukning 1500 W

Granulate Fumes Dust
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*Maks. strømforbrukning 1500 W

 

160E

Bilde Elektrisk plugg Model

Euro (CEE 7/2 P+E) 40055000*

DK 40055010*
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*ATEX: Egnet for brennbart støv med MIE (minimum ignition energy) < 1mJ. Sørg for jording til avsugsenhet. Skal ikke brukes i områder med brennbar gass
eller til avsug av eksplosive materialer
**ATEX: Passer for brennbart støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA ,IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenhet. Skal ikke brukes for avsug
av eksplosive materialer

 

160E

Tilbehør Artikkelnummer

Replacement main filter 40114250

Microfilter 40114100

Forlengerbørste,169 x 54 mm. 40190020*

Hygienebørste,matvareindustrien 40190030*

Rund gummibørste med dreibar topp 40193080*

Rundt crevice-munnstykke i plast Lengde: 360 mm. Bredde: 45 x 10 mm. 40193090*

Rundt crevice munnstykke i stål Lengde: 310 mm. Bredde: 55 x 15 mm 40193620**

Gummimunnstykke for begrensede områder Lengde: 230 mm. Bredde: Ø 32-38 mm. 40193130*

Gummimunnstykke for begrensede områder Lengde: 230 mm. Bredde: Ø 25–32 mm. 40193110*
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