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Støvsuger S 35 M:  
Specialisten til farligt støv.

Gode, overskuelige betjenings-
muligheder på forsiden, med 
regulering af den ønskede suge-
styrke og støvsugerslangens 
størrelse.

Maskinen har et lavt tyng-
depunkt og en bred vidde 
mellem hjulene.  Med to 
store hjul bagest og to 
mindre foran, som kan 
drejes såvel som fastlåses, 
har støvsugeren en høj sta-
bilitet og samtidig nem at 
og er samtidig.

Display Robust og flexibel

I det filteret er coated 
med et specielt nanobelag, 
tilstoppes det langt mindre. 
Kombinationen af den utro-
ligt virksomme rengørings-
teknik og nanobeskyttelsen, 
gør det problemløst muligt, 
vedvarende, at opsuge selv 
større mængder farligt støv.

Nanocoated hoved-
filter

Vedvarende opsugning uden 
afbrydelser. Ved hjælp af den 
mest moderne filterrengørings-
teknik er det muligt at lade støv-
sugeren være tændt og arbejde 
videre, selv mens den automa-
tiske rengøring af hovedfilteret 
finder sted. Rengøringen har 
ingen indflydelse på opsug-
ningsevnen.

Permanent Clean

Graden af filterets tilsmuds-
ning bliver overvåget af en 
speciel sensorteknik. Det har 
den fordel, at den automatiske 
rengøring først starter, når fil-
teret er smudset til. Den starter 
ikke i faste intervaller eller, 
når støvsugerslangen f.eks. er 
tilstoppet eller ”knækket”. 

Sensorteknik iPulse
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Den komplet nyudviklede S 35 M forbinder excellent opsugningskva-
litet med høj brugervenlighed. Takket være Permanent Clean, na-
nocoated hovedfilter og den intelligente sensorteknik iPulse, er det 
problemløst muligt, vedvarende og pålideligt, at opsuge alle slags 
farligt støv i støvklasse M.
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Tekniske data og tilbehør
Støvsuger S 35 M  Best. nr. 919701

Tekniske data  
Watt effekt  1400 W  
Beholdervolumen  35 l  
Beholdervolumen med vand  22 l 
Opsugningsstuds  Ø 66/58 mm 
Vakuum  248 mbar 
Strømvolumen  220 m3/h 
Størrelse (L x B x H)  500  x  405  x  570 mm 
Vægt  15 kg 
Universal motor 230 V / 50 Hz

Leveringsomfang Best. nr.
1 støvsugerslange 4 m Ø 27 mm med 35 mm blød konus, rotationsled, Ø 66 mm bajonet, antistatisk  093684
1 kassettefilter, 1 par (polyester nanocoated) 093720
1 affaldspose (PE) FB 35 

Ekstra tilbehør/værktøj Best. nr.
Affaldspose PE-FB 35 – pakket á 5 styk 093721
Filterpose-sæt fleece V-FB 35 – pakket á 5 styk 093719
Kassettefilter, 1 par (polyester)  093674
Kassettefilter, 1 par (polyester nanocoated) 093720
Reduceringsmuffe Ø 58 / 35 mm 203602
Håndopsugningssæt D 35 093718
Støvsugerslange 4 m Ø 27 mm med 35 mm blød konus, rotationsled, Ø 66 mm bajonet, antistatisk  093684
Støvsugerslange 5 m Ø 35 mm med 35 mm blød konus, rotationsled, Ø 66 mm bajonet, antistatisk  093681
Støvsugerslange 2,5 m Ø 49 mm med 35 mm blød konus, rotationsled, Ø 66 mm bajonet, statisk 093682


