/ ASPIRATOARE GAMA NESO ( PRO )
NESO 70

NOU

NESO 150

Ref.1061

Ref. 1002
Motor 1300 watts, direct,
3
220 volts, 2200 mm/CE, 180 m /h.

Motor 1200 watts, direct,
220 volts, 2200 mm/CE, 175 m3/h.

15
Litri

7
Litri
Greutate : 9 kg

Greutate : 7 kg

Dim. : 430 x 1330 x 400

Dim. : 370 x 370 X 620

Saci : hârtie şi carton.

Saci ﬁltru : hârtie şi pânză

Echipat cu o cuvă din pvc 7 litri
profesional, 2 rulete orientabile.
Conceput pentru curăţarea prafului
din centralele pe gaz, precum și
pentru diverse operațiuni de curăţare.
Nivel redus de zgomot, cablu
de retragere automat, martor de
înfundare, polivalent.

Echipat cu o cuvă din oţel de 15
litri, 4 rulete orientabile.
Conceput pentru curăţarea
prafului din centralele pe gaz
precum şi diverse operațiuni de
curățare.

Opţional : 2430 suport ﬂexibil.
Accesorii Ø 32 mm : ﬂexibil de 2,5 m, manşon suport,1 duză
plată, duză de covor, duză triunghiulară pentru sol, 1 perie rotundă,
cablu electric de 5 m.

Accesorii Ø 32 mm : ﬂexibil de 3 m, manşon suport din 2 piese de 100
cm , 1 duză plată, duză pentru covoare, 1 perie rotundă, 1 perie
triunghiulară pentru sol, cablu electric de 5 m .

NESO 250/400/500
Motor 1300 watts, bypass,
3
220 volts, 2200 mm/CE, 180 m /h.
Neso 250 - Ref. 1041

25
Litri

Neso 400 - Ref. 1042

40

Litri

Greutate : 14 kg

Greutate : 16 kg

Dim. : 370 x 370 x 650

Dim. : 400 x 400 x 840

Saci ﬁltru : pânză

Saci ﬁltru : pânză

Neso 500 - Ref. 1043

Echipat cu o cuvă din inox, capac de
polipropilenă, suport din oţel vopsit, totul
de o foarte mare rezistenţă, 4 rulete
orientabile, stabil şi maniabil.
Adaptat pentru hornăritul cazanelor pe motorină,
lemn, cărbune, precum şi pentru diverse operaţii
de curăţare.

50
Litri
Greutate : 20 kg
Dim. : 470 x 470 x 930
Saci ﬁltru : pânză

Opţional : 2430 suport ﬂexibil NESO 250
Opţional : 2431 suport ﬂexibil NESO 400
Opţional : 2432 suport ﬂexibil NESO 500
Accesorii Ø 40:ﬂexibil cu lungimea de 3 m ,1 duză din PVC cu lungimea de 500mm,1 duză din inox plată de 350mm, cablu electric de 5m.
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