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Průmyslový vysavač S 35 M
Specialista pro jemný prach

Jednoduché nastavení 
odsávacího režimu a průměru 
odsávací hadice na čelní straně 
vysavače

Nízké těžiště, široká stopa a 
dvě velká kola v kombinaci 
se dvěma aretovatelnými, 
řídícími kolečky zajišťují 
mobilitu, ale i bezpečnost 
při práci 

Panel obsluhy Robustní a flexibilní

Díky speciálnímu povlaku, se 
filtr ještě méně zanáší. Kombi-
nace s velmi efektivní technik-
ou automatického čištění filtru 
umožňuje stálé, bezproblémo-
vé odsávání jemného prachu.

Nano-povlak pro 
hlavní filtr

Stálý provoz bez přestávek. 
Díky nejmodernější technice 
automatického čištění filtru, 
je i v době čištění, stále 
vysoký výkon odsávání k 
dispozici.

Stálý provoz - čištění

Speciální senzorová techni-
ka kontroluje stav znečištění 
filtru. Výhodou je, že filtr je 
čištěn jen v případě nutnosti 
a ne v pevných intervalech, 
nebo pokud je ucpaná , 
nebo skříplá hadice. 

Sensorová technologie - 
iPulse
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Zcela nově vyvinutý vysavač S 35 M spojuje výjimečnou kvalitu 
odsávání s vysokým komfortem pro uživatele. Díky funkci Perma-
nent Clean, nanopovlaku na hlavním filtru a inteligentní senzorové 
technologii iPulse je možno bez problémů, stále a spolehlivě odsávat 
jakýkoliv prach třídy M. 
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Technické údaje a příslušenství
Průmyslový vysavač S 35 M  Obj. číslo 919725

Technické údaje  
Jmenovitý výkon  1400 W  
Objem nádoby  35l  
Objem nádoby (voda)  22 l 
Odsávací hadice   66/58 mm 
Podtlak  248 mbar 
Rychlost odsávání  220 m3/h 
Rozměry (Š x D x V)  500  x  405  x  570 mm 
Hmotnost  15 kg 
Universální motor 230 V / 50 Hz

Rozsah dodávky Obj. číslo
1 odsávací hadice 4 m, průměr 27 s kuželem 35 mm, otočný kloub, 66 mm bajonet, antistatická  093684
1 filtrační patrona ( 1 pár polyester s nano-povlakem ) 093720
1 PE - filtrační sáček FB 35 

Příslušenství/Nástroje Obj. číslo
PE filtrační sáček PE-FB , balení 5 ks 093721
Vlies filtrační sáček V-FB 35, balení 5 ks 093719
Filtrační patrona, 1 pár ( polyester )  093674
Filtrační patrona, 1 pár (PE s Nano-povlakem)  093720
Redukce 58/35 mm 203602
Set pro ruční vysávání 093718
Odsávací hadice 4 m, pr. 27 mm s kuželem 35 mm, torzní kloub, bajonetový úchyt pr. 66 mm, antistatická  093684
Odsávací hadice 4 m, pr. 35 mm s kuželem 35 mm, torzní kloub, bajonetový úchyt pr. 66 mm, antistatická 093681
Odsávací hadice 2,5 m, pr. 49 mm s kuželem 35 mm, torzní kloub, bajonetový úchyt pr. 66 mm, statická 093682


