
Dammsugare
S 35 M
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Sug S 35 M:  
Specialisten för fint damm.

Översiktliga manövreringsmöjli-
gheter på framsidan med inställ-
ning av det önskade sugläget 
och slangdiametern.

En låg tyngdpunkt, ett brett 
spår och två stora hjul i 
kombination med låsbara 
styrhjul sörjer för rörlighet 
och stabilitet.

Manöverdisplay Robust och flexibel

Tack vare en speciell beläg-
gning samlas inte heller lika 
mycket i filtret. I kombination 
med den mycket effektiva 
rengöringstekniken kan även 
stora mängder fint damm 
sugas upp kontinuerligt och 
utan problem.

Huvudfilter med 
nanobeläggning

Kontinuerligt arbete utan a 
brott. Tack vare senaste fil-
terrengöringsteknik har man 
en bibehållen, hög sugeffekt 
även under huvudfiltrets 
automatiska rengöring.

Permanent Clean

En speciell sensorteknik över-
vakar filtrets nedsmutsnings-
grad. Detta har fördelen att en 
rengöring bara genomförs när 
filtret verkligen är smutsigt och 
inte i fasta intervaller eller t.ex. 
när sugslangen är tilltäppt eller 
böjd.  

Sensorteknik iPulse
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Den helt nyutvecklade S 35 M förbinder överlägsen sug-kva-
litet med hög användarkomfort. Tack vare Permanent Clean,  
huvudfilter med nanobeläggning och den smarta sensortekniken  
iPulse kan alla dammtyper i dammklass M sugas upp kontinuerligt 
och tillförlitligt utan problem.
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Tekniska data och tillbehör
Sug S 35  M  best. nr. 919701

Tekniska data 
Märkström  1400 W  
Behållarens volym  35 l  
Behållarens volym med vatten  22 l 
Utsugsstuts  Ø 66/58 mm 
Undertryck  248 mbar 
Volymflöde  220 m3/h 
Mått (L x B x H)  500  x  405  x  570 mm 
Vikt  15 kg 
Universal-motor 230 V / 50 Hz

Leveransinnehåll best. nr.
1 sugslang 4 m Ø 27 mm med mjuk kon 35 mm, vridled, Ø 66 mm bajonett, antistatisk  093684
1 veckfilter-kassett, 1 par (polyester nanobeläggning) 093720
1 PE-kasseringspåse FB  35 

Specialtillbehör/verktyg best. nr.
PE-kasseringspåse PE-FB  35 - förp. m. 5 st 093721
Fiberduks-filterpåse V-FB 35 - förp. m. 5 st 093719
Veckfilter-kassett, 1 par (polyester)  093674
Veckfilter-kassett, 1 par (polyester nanobeläggning)  093720
Reduceringsadapter Ø 58/35 mm 203602
Handsug D 35 093718
Sugslang 4 m Ø 27 mm med mjuk kon 35 mm, vridled, Ø 66 mm bajonett, antistatisk  093684
Sugslang 5 m Ø 35 mm med mjuk kon 35 mm, vridled, Ø 66 mm bajonett, antistatisk  093681
Sugslang 2,5 m Ø 49 mm med mjuk kon 35 mm, vridled, Ø 66 mm bajonett, statisk 093682


