
i-vac® 6 

Moderni 
imurointi 
parhaimmillaan



Luotamme 
perheeseemme

i-vac 6 on todellinen kulmakivi 

nykyaikaisten pölynimurien markkinoilla. 

i-vac 6 -pölynimurin kaikkien toimintojen ja 

ominaisuuksien suunnittelussa ja kehityksessä 

on otettu huomioon sellaisten käyttäjien 

näkemykset ja palaute, jotka ovat käyttäneet 

erilaisia laitteita vuosikausien ajan.



Keskeiset 
ominaisuudet

Lattiasuulake

Litteä suulake, jota ei tarvitse säätää eri 
pinnoille sopivaksi. Matalan profiilinsa 

ansiosta se ulottuu puhdistamaan 
ahtaatkin alustat. Kahvan joustava 

nailonmateriaali tekee siitä vankan ja 
tukevan siivousalan ammattilaistenkin 

käyttöön, erityisesti yhdessä irrotettavan 
johdon kanssa.

Whizzo

Patentoitu Whizzo-ilmaisin päästää 
kuuluvan merkkiäänen, kun pussi on  

täynnä tai imurissa on tukos.  
Lisäksi se johtaa moottoriin  

viileää ilmaa ylikuumenemisen  
estämiseksi.

Tuoksukasetti

Asenna imuriin pieni tuoksukasetti, 
joka levittää huoneeseen 

miellyttävää, rauhoittavaa tuoksua.

Kestävä runko

Materiaali on erittäin kestävää, 
ja kaikki osat on koottu ruuveilla 
niittien sijaan. Pysäköintiasento 

helpottaa turvallista työskentelyä
portaissa. Pyörät on valmistettu 

iskuja vaimentavista materiaaleista.

Siivous toimistoaikana

Valitse suuren tehon tai hiljaisen 
toiminnan asetus. Alhainen 
tehoasetus voi olla todella 

tarpeellinen, kun kiireisessä 
toimistossa on siivottava sen 

aukioloaikoina. 



Täydelliset 
siivousvälineet

i-vac 6 -pölynimurin avulla saat kaiken irti jokaisesta  
siivoustuokiosta. i-vac 6 -imuriin kuuluu laaja  
valikoima lisävarusteita erilaisten lattiatyyppien,  
ahtaiden nurkkien ja verhoilujen puhdistusta varten.

1
vuosi

TAKUU

Tekniset tiedot 
 

Paino 6,8 kg

Paino johdon kanssa 7,8 kg

Nettopaino pakkauksen kanssa 10,8

Rungon koko (P × L × K)  39 × 38 × 36 cm

Letkun pituus 250 cm  

Johdon pituus  1 500 cm

Tilavuus 6 l

Työkalujen halkaisija    32 mm

Jännite  110 V, 115 V, 230 V, 240 V 

Moottorin teho 850 W

Melutaso  62 dBA | 58 dBA

Veden nosto/imu 2 200 mm

Ilmavirtaus 50 l/s  |  52 l/s

Märkä/kuiva Kuiva

Irrotettava johto Kyllä

Laitteen materiaali PP

Laitteen suodatus voidaan päivittään vakiosta HEPA- tai ULPA-suodattimeen.  

i-teamglobal.com

Kysy lisätietoja à la carte -vaihtoehdoista. Saatavana asiakkaillemme omalla 
tuotemerkillä 20 ja 100 kappaleen erissä. Varusta laitteistosi omalla nimelläsi 
ja logollasi, joka kertoo yrityksestäsi/toimialastasi.
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