VHS120

Den mest kompakte og
effektive støvsuger nogensinde

Hurtig og effektiv rengøring.

Til opsugning af vådt og tørt.

Det kompakte design gør det let at komme ud i krogene i produktionsområdet.

VHS120

Til opsugning af alle støvtyper

To 1-fasede motorer og en rummelig beholder eller et praktisk posesystem

VHS120 er blevet til efter at have lyttet til forbrugernes krav
og behov indenfor støvsugning og opsamling af alle støvtyper - inkl. sundhedsfarligt støv - og til deres behov for
at opsamle store mængder støv på kort tid og i forskellige
miljøer. Der er tale om en let og pålidelig støvsuger: en kombination af løsninger, som passer til diverse produktionsmiljøer.

NÅR TEKNOLOGIEN OPFYLDER SAMTLIGE BEHOV:

DEN PERFEKTE BALANCE MELLEM EFFEKTIVITET
OG FUNKTIONALITET

·· VHS 120 FM: har samme egenskaber som basis-modellen,
men er i stedet udstyret med M-klasse stjernefilter med
limede sømme.

HØJ YDEEVNE: Det højteknologiske motorhoved sikrer en
perfekt køling af motoren. Den opsugede luft renses og
ledes ud af systemet med lav lufthastighed. Selvom der er
tale om en 1-faset støvsuger i kompakt design, så sikrer
VHS120 en fremragende ydeevne, når det kommer til effekt, sugeevne og luftflow.

·· VHS120 AU: har samme egenskaber som basis-modellen, men er yderligere forsynet med HEPA H14 Absolut
Upstream filter (AU), som giver maksimal sikkerhed - især
ved opsugning af sundhedsfarlige støvpartikler.

KOMPAKT: VHS120-maskinens reducerede størrelse (kun
1 m høj i beholder-model og 1,3 m i M- og H-klasse model)
gør den nem at transportere i en bil eller varevogn. Størrelse
og vægt gør den nem at flytte fra sted til sted.
RUMMELIG: VHS120 er udstyret med en 37-liters beholder, som nemt og problemfrit kan fjernes og tømmes.

VHS120 fås i 6 forskellige versioner:
·· VHS120 - basis-model / LC: 2-motorers model med 37-liters
robust beholder; måske den mest rummelige i sin klasse.
Den er udstyret med L-klasse stjernefilter og manuel filterryster, så man sikres universal anvendelighed.

·· VHS120 MC: foruden basis-modellens egenskaber er denne maskine udstyret med et M-klasse stjernefilter med limede sømme og Longopac®. Sidstnævnte er et system,
der opsamler det opsugede støv i en rummelig pose, hvilket gør det muligt at opsamle og bortskaffe selv de fineste
støvpartikler (kapacitet: 25 liter). Ideel til overfladebehandling, opsugning af kemiske produkter m.m. Modellen har
tilbehørskurv som standard.
·· VHS120 HC: foruden egenskaber fra basis-modellen er
denne model udstyret Longopac® posesystem samt et
HEPA H14 Absolut filter for maksimal sikkerhed ved opsugning af sundhedsfarlige støvpartikler. Modellen har tilbehørskurv som standard.
Modellerne LC/MC/HC er certificeret af et tredjepartsfirma.
Alle modeller leveres også i rustfrit stål.

De viste data, beskrivelser, farver og illustrationer er kun vejledende og derfor på ingen måde bindende © 2017

1015-1300 mm

Fakta

560-630 mm

Aftagelig beholder

Dimensioner

Longopac® posesystem

HEPA H14 Absolut filter

Tilbehørskurv (standard på MC og HC modeller)

Filterryster

Tekniske specifikationer
Beskrivelse
Bestillingsnr.
Spænding
Frekvens
Beskyttelsesklasse
Isolationsklasse
Motoreffekt
Luftgennemstrømning u. slange
Max. vakuum
Støjniveau
Beholderkapacitet
Longopac®-pose, kapacitet

Enhed
V
Hz
IP
Klasse
kW
l/min. - m3/t
kPa - mbar
dB(A)
l
l

L-klasse stjernefilter, polyester

Hovedfilter, type
Hovedfilter, areal
HEPA H14 Absolut filter, areal
Tilgang, diameter
Dimensioner (L x B x H)
Vægt
EGENSKABER
Stort L-klasse stjernefilter
Stort M-klasse stjernefilter med limede sømme
HEPA H14 Absolut Upstream (AU) filter
SitDown beholder
Longopac® posesystem
Tilbehørskurv
= standard / = ekstra tilkøb

VHS120
4012300028
230
50
44
I
2
5.500 - 330
21 - 210
74
37
-

cm2
cm2
mm
mm
kg

16.000
50
560x570x1.015
38

VHS120 FM
4012300036
230
50
44
I
2
5.500 - 330
21 - 210
74
37
M-klasse stjernefilter
med limede sømme,
polyester
16.000
50
560x570x1.015
38

VHS120 AU
4012300038
230
50
44
I
2
5.500 - 330
21 - 210
74
37
-

VHS120 LC
4012300052
230
50
44
I
2
5.500 - 330
21 - 210
74
37
-

L-klasse stjernefilter,
polyester

L-klasse stjernefilter, polyester

16.000
16.000
50
560x570x1.015
40

16.000
50
560x570x1.015
38

-

-

-
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VHS120 MC
4012300037
230
50
44
I
2
5.500 - 330
21 - 210
74
25
M-klasse stjernefilter
med limede sømme,
polyester
16.000
50
630x628x1.300
51

VHS120 HC
4012300029
230
50
44
I
2
5.500 - 330
21 - 210
74
25
M-klasse stjernefilter
med limede sømme,
polyester
16.000
16.000
50
630x628x1.300
53

-

-

-

-

