Productinfo

PCV 2 Hepa
Kerstar PCV 2 met HEPA Filter
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Voor de service monteurs onderweg : compact en

Thermische beveiligingsschakelaar tegen oververhitting
Snelheidsregeling 400-1000 Watt
Volledig aardgebonden om opbouw van statische elektriciteit af te voeren
Robuuste draagkoffer herbergt de Kerstar PCV 2 en accessoires
U kunt zowel zuigen als blazen
Drietraps filtratie :
1 I Papieren zak voor kopieer/toner stof 97.6% bij 0.6 micron
2 I High efficiency stoffen zak
3 I Hepa filter 99.9964% bij 0,6 micron getest

toch krachtig is de PCV 2 Hepa. De nieuwe Kerstar
PCV 2 Hepa is dé stofzuiger voor de service monteur.
Naast de speciale papieren zakken is deze extra
uitgerust
opgezogen

met

een

materialen

Hepa
in

filter
de

zodat

alle

papieren

zak

compartiment blijven. Daarnaast is deze uitgerust
met een afsluitdop zodat ook bij transport alles
in de stofzuiger blijft. Ontworpen om gebruikt te
worden voor de reiniging van o.a. toner uit
kopieermachines, printers, kantoormachines en
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Motor :
Spanning :
Vermogen :
Zuigkrachtregeling :
Filter :
Schoonmaakbereik :
Capaciteit Liters PCV1 :
Afmetingen (hxbxd) mm :
Gewicht PCV2 :
PCV2 :  

stof uit huishoudelijke en licht-industriële ketels

900w Max / 750w gemiddeld
230v / 50Hz
Max. luchtstroom 32ltr / Sec. max. vacuum 2,500mm
400 - 1000 watt regeling
Hepa filter (H 12 grade) 99.9964% bij 0,6 micron
15 meter
2,5 ltr
230x180x410mm
4,2 kg
In koffer 300x240x460mm - in koffer 6,6

voor centrale verwarming. Eventuele statische
opgebouwde elektriciteit wordt afgevoerd naar de
aarde via het geleidende slang systeem. Een hoge
filtratie wordt bereikt door het gebruik van een
bijzonder hoog rendement papieren zak – en
Hepa filter systeem (H12 Grade). De PCV 2 heeft
een filtratie van 99,9964% getest bij 0.6 micron.
De stofzuiger kan in de koffer blijven waar vanuit
gezogen en indien nodig geblazen kan worden.

Compact I Krachtig I Revolutionair

Uw dealer

Geleverd met volledige tool kit
25mm x 2,5 mtr anti-statische slang
Anti-statische kierenzuiger
Eindborstel voor op kierenzuiger-mondstuk
Plumo draaibaar
Gele krulsnoer met polsband om het opbouwen van
statische elektriciteit te voorkomen bij de monteur
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