
Univerzální vysavač vhodný pro 
staveniště s L certifikací a auto-
matickým čištěním filtru
L certifikace třídy prašnosti
Účinnost sání 99% v souladu s normou 
EN 60335-2-69

Možnost skladování a montáže 
systémového kufru Würth
Plochá úložná hlava

Příslušenství uloženo na zaří-
zení a vždy připraveno k pou-
žití
Integrované uložení nástavců a nát-
rubků, ohebná hadice a úložiště napáje-
cího kabelu

Skvělý pro použití na staveniš-
tích
Robustní nádoba s nárazníky a velkými 
masivními kovovými kolečky

Antistatická příprava
Díky uzemněným vzpěrám připojení 
a vodivému příslušenství zahrnutému 
v dodávce, jsou elektrostatické výboje 
odváděny a tak je nebezpečí těchto 
výbojů odbouráno.

Snadné ovládání a kontrola růz-
ných funkcí
On/Off, 15 s/60 s čištění filtru a spínač 
regulace výkonu

Vhodné pro práci s elektrickým 
nářadím
Zásuvka s Hallovým snímačem pro auto-
matickou detekci elektrického nářadí 
umožňuje ovládat vysavač pomocí při-
pojeného elektrického nářadí.

Systém automatického čištění 
filtru
• Plochý skládaný filtr se automaticky 

čistí proudem vzduchu v závislosti 
na zvoleném intervalu (15 nebo 
60 vteřin).

• Umožňuje dlouhou činnost bez pře-
rušení

• Nízká hlučnost
• Dlouhá životnost filtru
• Nízké náklady na údržbu

Oblast použití
Ideální pro tesaře, elektrikáře, 
menší i větší stavební odvětví, 
podlaháře a pokrývače a také 
pro celý automobilový průmysl.

Upozornění
• Při suchém vysávání je nutno vždy použít pra-

chový vak a skládaný filtr. Nevysávejte bez 
filtru; v opačném případě může dojít k poško-
zení motoru a ohrožení zdraví z důvodu vyšších 
emisí jemných prachových částic.

• Pro mokré vysávání používejte plochý skládaný 
filtr PES.

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ISS 30-L AUTOMATIC

Související produkty Obj. č.
Hubice na čalounění, nasazovací 0702 400 233
Mokrá/suchá podlahová hubice, nasazovací 0702 400 284
Mokrá/suchá podlahová hubice, zásuvná, 360 mm 0702 400 290
Sací potrubí 0702 400 520
Nasazovací sací hubice do auta 0702 400 909

Rozsah dodávky pro 
obj. č. Označení Obj. č. Počet

0701 133 0

Mokrý/suchý filtrační sáček, fleece 0702 400 071 1
Plochý skládaný filtr, s povlakem PES 0702 400 191 1
Univerzální připojení Antistatik 0702 400 249 1
Sací hadice, nasazovací, délka 3 m 0702 400 310 1
Mokrá/suchá podlahová hubice na spáry 0702 400 390 1
Oblouk na klip 2K, Antistatik 0702 400 730 1

Baleno samostatně v krabici

Obj. č. 0701 133 0
Bal. 1
Proud vzduchu 74 l/s
Podtlak 23 kPa
Obsah zásobníku 30 l
Max. výkon 1380 W
Délka kabelu 7,5 m
Průměr hadicové přípojky 35 mm
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