ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E DETRITOS LSU 275 + Kit Rodo

Quando é necessário poder proﬁssional
- Aspirador comercial para uso em locais secos e molhados

EMPRESA DO GRUPO NILFISK

LSU 275 + Kit Rodo

www.nilfisk.com.br / atendimento@nilfisk.com.br

Poder de sucção e durabilidade com a
facilidade do Kit Rodo
O aspirador LSU da Viper, é um poderoso aspirador proﬁssional para
uso em locais secos e em locais molhados. Ele é fácil de usar, seu
design é robusto e possui a potência no motor adequada às suas
necessidades de limpeza. A versão com carrinho, vem com uma
mangueira de drenagem montada para que você possa esvaziar
facilmente o tanque sem tirar a parte superior do motor.
Além disso, esta equipada com rodas traseiras robustas e rodas
dianteiras giratórias, o que a torna mais leve e fácil de manobrar.
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Para aplicação no seco ou no molhado
Fácil de usar e consertar
Potência de sucção ideal
Tanques robustos em aço inoxidável ou plástico
Armazenamento de cabos
Diferentes tamanhos de tanque com diferentes alternativas de
motor

Especiﬁcações técnicas
Description
Comprimento do cabo (m)

8 / laranja

Tipo de motor a vácuo

2 estágios

Tensão (V)

LSU275

220-240

Freqüência (Hz)

50-60

Potência (W)

2000

Vácuo (mm H2O)

2250

Pressão sonora (dB (A))
Capacidade do tanque (l)
Comprimento x largura x altura (cm)

78
75
63.4x58.6x98.8

Peso (kg)

25

Classe de proteção IP

X4

Fluxo de ar (m³ / h - l / min.)
Mangueiras de esvaziamento de recuperação

Alça de fácil transporte
Referência

Kit rodo com a mangueira de sucção montado no suporte do aspirador

300/5000
x
x
50000134
Alça robusta com gancho para
armazenamento de cabos e interruptores
individuais para os motores de sucção.

Acessórios padrão

Armazenamento fácil de acessórios.

LSU275
Bico redondo Ø38 mm

VA20803

Bico para fendas Ø38 mm

VA20806

Bocal de coleta seco Ø38 mm

VA80036

Bocal de coleta úmido

VA80853

Conjunto do tubo de sucção

VA80400

Kit de tubos de aço

VA80711

Filtro de poeira absorvente

VA80119
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Mangueira de drenagem para facilitar o
esvaziamento do tanque.

