
Három motoros száraz-nedves porszívó

A változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

16335

A kép illusztrációként szolgál. 

Az LSU sorozat különféle tartálykapacitással és motorszámmal szerelt
sorozat.
Az LSU 395 95 literes tartállyal és három szívómotorral rendelkezik.
Választató korrózióálló acél, vagy műanyag szemétgyűjtő tartállyal.
Könnyen ellenőrizheti a tartály telítettségét, ha az áttetsző műanyagból
készült tartályú gépet használja. A tartály ürítése a beépített leeresztő cső
segítségével egyszerűen és gyorsan elvégezhető.
A nagy hátsó és az első forgókerekeknek köszönhetően jól irányítható a
gép.
Alaptartozékai a gépnek: felszívó fej a vízszíváshoz, a száraz
felszíváshoz, résszívó, kör alakú kefés felszívó.

• Egyszerű használat és szervizelhetőség
• Optimális szívóerő
• Robosztus alváz
• Leeresztő cső
• Nagy hátsó kerék és bolygókerekek elöl
• Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
• Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás
A VIPER LSU 395 egy száraz-nedves felszívású ipari porszívó, könnyű a
használata, robosztus, és nagy szívóerővel rendelkezik.

● Alaptartozékok

Alaptartozék Cikkszám Min.
mennyiség LSU395-EU

Felszívó fejFelszívó fejFelszívó fejFelszívó fej

Száraz felszívó fej VA80036 1 ●

Nedves felszívó fejNedves felszívó fejNedves felszívó fejNedves felszívó fej

Nedves felszívófej VA80853 1 ●

Kerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fej

Körkefe VA20803 1 ●

RésszívóRésszívóRésszívóRésszívó

Résszívó VA20806 1 ●

SzűrőkSzűrőkSzűrőkSzűrők

Porszűrő VA80110 1 ●

Általános használatú porszívók LSU 395



Három motoros száraz-nedves porszívó

A változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

16335

Alaptartozék Cikkszám Min.
mennyiség LSU395-EU

CsőCsőCsőCső

Felszívó cső rozsdamentes acélból VA80711 1 ●

Gégecső D38 VA80400 1 ●

Model LSU395-EU

Cikkszám 50000150

TERMÉK JELLEMZŐK

Piszkosvíztartály-leeresztőcsövek ●

Hordozó fogantyú ●

Technikai jellemzők LSU395-EU

Szívómotor típusa 2-stage

Feszültség (V) 220-240

Frekvencia (HZ) 50-60

Névleges teljesítmény (W) 3000

Légszállítás (L/PERC) 3540

Vákuum (MM H2O) 2280

Hangnyomásszint 79

Kábelhosszúság (M) 10/orange

Tartály térfogat (L) 95

Hosszúság x szélesség x magasság (CM) 63.4x58.6x112

Tömeg (KG) 29.3

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség LSU395-EU

Kerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fej

Körkefe VA20803 1 ●

RésszívóRésszívóRésszívóRésszívó

Résszívó VA20806 1 ●

Felszívó fejFelszívó fejFelszívó fejFelszívó fej

Száraz felszívó fej VA80036 1 ●

Általános használatú porszívók LSU 395
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Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség LSU395-EU

SzűrőkSzűrőkSzűrőkSzűrők

Porszűrő VA80110 1 ●

CsőCsőCsőCső

Felszívó cső rozsdamentes acélból VA80711 1 ●

Gégecső D38 VA80400 1 ●

Nedves felszívó fejNedves felszívó fejNedves felszívó fejNedves felszívó fej

Nedves felszívófej VA80853 1 ●

Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumikFelszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumikFelszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumikFelszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik

Felszívó gumicsík klt. VA86700 1 ○

Általános használatú porszívók LSU 395


