i-vac 9B

®

Vapautta
akun
voimalla

Johdotonta imurointia
erinomaisin
tuloksin
Tähän nimeen alan ammattilaiset
luottavat. i-vac 9B yllättää jokaisen käyttäjän
ketteryydellään, ominaisuuksillaan ja
tehollaan. i-power 14 -akut moottorin
virtalähteenä takaavat pidemmän
käyttöajan verrattuna muihin
johdottomiin laitteisiin.

i-power 14 -akut
Kahden akun järjestelmä takaa joustavan
toiminnan joko 40 minuutin ajaksi (yksi
i-power 14 -akku) tai 80 minuutin ajaksi
(kaksi i-power 14 -akkua). Johdot ja
pistorasiat eivät enää rajoita työntekoa!

Keskeiset
ominaisuudet

Akkujen teholataus
i-power-akut voi nyt ladata uudella
huippuälykkäällä laturilla. Lataus sujuu
nopeammin kuin koskaan ennen, joten
töissä ei tarvitse hidastella.

Älykäs laturi

Lisävarusteena saatava i-brush
Tämä lattiasuulake käsittele
mattoa niin, että lika ja
pöly irtoavat tehokkaasti.
Virtalähteenä toimii akku.

Tehokas moottori
Tehokas moottori saavuttaa noin
80 % johdollisten pölynimurien
imutehosta, ilman että sen tarvitsee
olla kytkettynä pistorasiaan.

Akkujen hallintajärjestelmä huomioi
enimmäistehot ja varmistaa
mahdollisimman pitkän käyttöiän.
Järjestelmä sisältää lataustason
prosentti-ilmaisimen.

i-brush
Tarvitsetko työhön hieman lisätehoa?
Tehosuulakkeen sisällä pyörivät harjakset
vangitsevat lian ja pölyn silmänräpäyksessä.
• Virran kytkentä ja katkaisu sormenpäiden ulottuvilla
• Korkeuden säätö polkimella
• Työskentelyaluetta valaiseva LED
• Teleskooppivarsi integroidulla johdolla ja letkulla

Tekniset tiedot
Jännite

DC 24 V

Paino

6,0 kg

Teho (watteina)

180 W

Materiaali

PP

Melutaso

50 dB

Suuaukon halkaisija

32 mm

Puhdistusleveys

300 mm
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Laitteen suodatus voidaan päivittään vakiosta
HEPA- tai ULPA-suodattimeen. Saatavana
asiakkaillemme omalla tuotemerkillä 20 ja 100
kappaleen erissä. Varusta laitteistosi omalla
nimelläsi ja logollasi, joka kertoo yrityksestäsi/
toimialastasi.

Paino

7 kg

Rungon koko (P × L × K)

45 × 45 × 41 cm

Letkun pituus

250 cm		

Tilavuus

9l

Työkalujen halkaisija

32 mm

Melutaso

58 dBA

Veden nosto/imu

1 250 mm

Ilmavirtaus

40 l/s

Käyttökohde

Sisätilat, kuiva

Virtalähde

i-power 9 tai 14 -akku*

Akun tiedot, i-power 9

24 V, 8,8 Ah

Akun tiedot, i-power 14

25,2 V, 14 Ah

Käyttöaika, 1 i-power 9 -akku

30 minuuttia

Käyttöaika, 2 i-power 9 -akkua

60 minuuttia

Käyttöaika, 1 i-power 14 -akku

40 minuuttia

Käyttöaika, 2 i-power 14 -akkua

80 minuuttia

Laturin tyyppi

Erillinen (off-board)

Laturi

110–240nbsp V, 50/60 Hz

Laitteen materiaali

PP

*Akun ja laturin voi tilata erikseen.
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