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Motor

Motor regelbaar (optie)

Spanning

Vermogen:

Maximale luchtstroom

Max. vacuum

Capaciteit 

Afmetingen (HxBxD):

Kerstar Max

Kerstar Max CD

Gewicht:

Kerstar Max

Kerstar Max CD

Schoonmaakbereik

Lengte snoer

1000w Max / 800w 

400/1000 Watt

230 - 50 Hz

43,5 Ltr/sec

2,500 mm

8 Ltr

330x335x370 mm

370x335x370 mm

6,7 kg

7,4 kg

27 meter

10 meter

technische gegevens

Kerstar 
Max & Max CD

Stofzuiger

Handmatig oprolbaar snoer

De Kerstar Max & Kerstar Max CD zijn ontstaan door meer dan 

50 jaar ervaring bij Kerstar. Deze robuuste stofzuigers zijn volledig 

spuitgegoten en op de achterzijde kunnen de accessoires handig 

worden opgeborgen. Beide modellen zijn uitgerust met Kerstar’s 

eigen 2-waaierige 1000 Watt Multistage motoren die reeds 

meer dan 20 jaar gebruikt worden en hun betrouwbaarheid dik 

bewezen hebben. Met zijn 10 meter snoer heeft de stofzuiger 

een actieradius van 27 meter. De Kerstar Max CD heeft een 

handbediend snoerhaspel van 10 meter. Door het lichte 

gewicht en compacte ontwerp zijn beide machines geschikt 

voor toepassingen in de meeste werkgebieden onder zware 

omstandigheden.



Kerstar Max & Max CD
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kenmerken
≠ Handige opbergmogelijkheid voor de accessoires tussen de achterwielen. Deksel meegeleverd wanneer niet in gebruik

≠ Twin fan motor

≠ Thermische beveiligingsschakelaar tegen oververhitting

≠ Dubbele filtratie – Papieren wegwerpzakken en doekfilter

≠ Keuze tussen papieren wegwerpzakken of herbruikbare stoffen zak

≠ Optioneel high efficiency doek filter, verlengbuizen en gebogen slangaansluiting gemaakt van niet-magnetisch 304 RVS

≠ Direct airflow Motor 
 230v, 110v, 24v. DC & 36v. DC

≠ handige opbergmogelijkheid
 voor de accessoires tussen de 
 achterwielen

≠ Microvezelzakken 
 van onovertroffen kwaliteit in
 filtratie en prestaties

geleverd met volledige 32mm droogzuig toolkit
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71  RVS gebogen buis met zuigkrachtregeling

2  2x RVS buizen

3  Plumeau

4  Taps koppelstuk

5  Mondstuk voor bekleding/trap

6  Kierenzuiger

7  32mm x 2.5 meter knikbestendige slang

8  Combinatie zuigmond voor tapijt en harde vloeren


