
Stofafzuiger S 25 L

Bestelnummer: 919715

EAN: 4032689189741

in karton

Technische gegevens

Inhoud reservoir 25 l

Inhoud met water 20 l

Afzuigaansluiting Ø 66 / 58 mm

Onderdruk 248 mbar

Afmetingen (B x L x H) 425 x 380 x 570 mm

Luchtstroom 220 m³/h

Opgenomen vermogen 1200 W

Gewicht 13,2 kg

Universele-motor 230 V / 50 Hz

 

Levering

 1 Filtercassettes, 1 paar, polyester; Bestelnr. 093674
1 Afzuigslang 4 m, Ø 27 mm, anti-statisch met afzuigaansluiting Ø 35 mm; Bestelnr. 093684
2 Filterpatroon cellulose (8600 cm2); Best. Nr. 093673
1 Vlies-filterstofzak, nuttige inhoud 21 l
1 Aansluitkabel 8 m; Bestelnr. 078207
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Toepassingsvoorbeelden

  

Schone zaak: dankzij de 35 mm
aansluitmof kunnen apparaten van
MAFELL maar ook van andere
merken aangesloten worden

 

Het 25 l grote stofreservoir is uit
een speciale duurzame en
slagvaste kunststof gemaakt. Het
reservoir is daardoor roestvrij en
bestand tegen gangbare zuren en
basen.

 

De afzuigslang is anti-statisch. U
wordt daardoor behoed voor
elektrostatische oplading en
ontladingsschokken.Bovendien
blijft hierdoor minder stof aan de
slang hangen.

 

Het nieuwe effectieve filtersysteem
werd speciaal ontwikkeld voor het
werken met elektrisch
gereedschap.
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Toepassingen

 Nat- en droogzuigen

Afzuigen van werkplekken en machines

Materialen zoals: stof, spanen, vloeistoffen

 

Voordeel

 Alle bedieningselementen, zoals de aan/uit schakelaar, de schakelaar voor de filterreiniging en de
aanpassing van de zuigkracht, bevinden zich overzichtelijk aan de voorzijde van de stofafzuiger.

Practische slangaansluiting - door de snelkoppeling met bajonet-sluiting en vergrendeling.

Bij het opzuigen van vloeistoffen stopt de stofzuiger zogauw de maximale vulcapaciteit is bereikt.

 

Omschrijving

 Of het nu om zagen, boren of schuren gaat: met de innovatieve stofzuigers van MAFELL bent u altijd aan de
schone kant.

De stofzuiger S 25 L is getest en goedgekeurd voor stofklasse L. Dankzij het grote stofafvangvermogen (99%)
kan deze stofzuiger als standaard industrie- en handelsstofzuiger ingezet worden.

De microprocessor gestuurde elektronica zorgt ervoor dat alle aangesloten apparaten zeker en efficïent werken.
De in- en uitschakel electronica zorgt ervoor dat aangesloten apparaten gelijkmatig opstarten en dat bij het
uitschakelen van dat apparaat de afzuigslang eerst leeg gezogen wordt voordat ook de stofzuiger wordt
uitschakelt.

Het efficïente luchtkoelsysteem van de motor garandeert een zeer lange levensduur van de MAFELL
stofafzuigers. Ideaal voor droog - en nat zuigen.

De stofafzuigers van MAFELL zijn dankzij hun hoogwaardige techniek geschikt voor het afzuigen van machines
van alle merken. Ze zijn ook geschikt voor het afzuigen van vloeistoffen.
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Toebehoren / Gereedschappen

 Afzuigslang 4 m
Ø 21 mm, met 35 mm aansluitmof, anti-knik, Ø
66 mm bajonetaansluiting, antistatisch             

Afzuigslang 5 m
Ø 35 mm, met 35 mm aansluitmof, anti-knik, Ø
66 mm bajonetaansluiting, antistatisch             

Afzuigslang 2,5 m
Ø 49 mm, met 58 mm aansluitmof, anti-knik, Ø
66 mm bajonetaansluiting, statisch                 

Vlies stofzakken V-FB 35, 5 stuks
pakket á 5 styk                  

Handafzuigset D 35                  T-MAX
Transportkoffer maat IV                  

Verloopstuk
58 / 35 mm                  

Filtercassettes, 1 paar
1 Paar, polyester (8600 cm²)                  

Afzuigslang 4 m
Ø 27 mm, met 35 mm aansluitmof, anti-knik, Ø
66 mm bajonetaansluiting, antistatisch             
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Contact

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de
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