
00-182EL-GH

DANE TECHNICZNE

POWER TOOL PRO 

PÓŁAUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE FILTRA SHOCKING VALVE

PROFESJONALNY ODKURZACZ Z GNIAZDEM DO ELEKTRONARZĘDZI

Moc maksymalna

Moc nominalna 

Pojemność zbiornika

Pojemność użyteczna

Pojemność worka 

Pow. filtrowania

Pow. filtr. (kartridż.)

Przepływ powietrza
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IDENTYFIKACJA 

PRODUKTU

22 P EL

15671710001

50 P EL

15791710001

Odkurzacz, wyposażony w mocny i wysokowydajny silnik nowej generacji z gniazdem do 

podłączenia elektronarzędzi, jest idealnym narzędziem do pracy i sprzątania dla 

rzemieślników, instalatorów oraz zakładów produkcyjnych. Trzyetapowy system 

filtrowania FD gwarantuje najlepszą filtrację i najwyższą ochronę silnika.

Shocking valve - boczna klapa systemu otrząsającego pozwala na przepływ powietrza 

w praktyczny i bezpieczny sposób.

FILTR KATRTIDŻOWY - żadnych nagromadzeń brudu na bokach zbiornika dzięki 

szybkiemu i prostemu czyszczeniu, wysoka odporność na wilgoć i dłuższa żywotność 

filtra.

FILRT TEKSTYLNY Z KOŁNIERZEM - z powierzchnią filtrowania do 0,35 m², 

która gwarantuje maksymalną ochronę silnika.

FILTR PAPIEROWY - worek o pojemności do 19 l zapobiega rozprzestrzenianiu się kurzu 

do środowiska, dbając o bezpieczeństwo pracy.

TRZYSTOPNIOWY SYSTEM FILTROWANIA

TRZY ETAPY FILTROWANIA

SHOCKING VALVE - OTRZĄSANIE FILTRA
Półautomatyczny system czyszczący filtr za pomocą odwróconego ciągu powietrza. 

Otrząsanie filtr,a zapewnia dużą siłę ssania, przez odpowiednie napowietrzenie 

zapobiegające zatykaniu się filtra i redukcji przepustowości. W efekcie pozwala to 

na ciągłą pracę odkurzacza w połączeniu z innymi elektronarzędziami.

Otwieranie lub zamykanie klapy bocznej z jednoczesnym zamknięciem wlotu powietrza 

pozwala na szybkie czyszczenie dzięki zmianie ciśnienia. Ta prosta operacja gwarantuje 

maksymalne zdolności filtrowania oraz najlepszą wydajność odkurzacza.

Odkurzacz może być stosowany do pracy na mokro 
jedynie ze specjalnymi akcesoriami dostępnymi na zamówienie.
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