
Erıteljes felszívásra tervezték  Eladási szempontok

A SOL 5W olyan új ipari porszívó folyadékok és szilárd 
halmazállapotú anyagok számára, mely bármilyen típusú 
takarítási és karbantartási munkához minden igényt 
kielégítı teljesítményt nyújt. 4 kW-os, a nap 24 órájában 
üzemeltethetı motorja a legmagasabb fokú 
megbízhatóságot garantálja. 
 
 
A SOL 5W modellt szilárd és folyékony halmazállapotú 
anyagok visszanyerésére fejlesztették ki. 
A vákuumot elıállító motor – melyet a kocsi aljára 
rögzítettek a maximális stabilitás érdekében – nem 
igényel karbantartást, hosszú élettartamú még abban az 
esetben is, ha nagy igénybevételt jelentı 
tevékenységhez használják. 
A porszívót a házon elhelyezett ki/be kapcsolóval 
valamint 9 m-es hálózati kábellel látták el. 
A levegı szőrése 19.500 cm2 felülető poliészter filteren 
keresztül történik, mely egyben idegentestek elleni 
védelmet is nyújt a szívóegység számára. A filtert 
pillanatok alatt ki lehet tisztítani a külsı kézi szőrırázó 
segítségével. Ezután a tisztítókapacitás – ami rendkívül 
fontos finom porok összegyőjtésénél – teljes mértékben 
helyreáll. 
A hulladék – szilárd vagy folyékony anyag – 60 illetve 
100 l-es festett acél, kerekekkel ellátott tartályba kerül, 
mely könnyedén eltávolítható és kiüríthetı a karos 
kioldórendszernek köszönhetıen. A váz porszórással 
festett acélból készült, hátulján tartozéktároló található. A 
modell külseje tetszetıs, modern és egyedi. 

� acélból készült  
� kézi szőrırázó  
� eltávolítható hulladéktartály  
� kitőnıen mozgatható  
� nagy szőrıfelület  
� tartozékkosár (alapfelszerelésként)  
� folyadékszint  
� kapcsoló  
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Típus SOL 5W 

Referenciaszám 4030500006 

Leírás SOL5W 

Tulajdonságok 

MANUAL FILTER SHAKER  
100 L. BIN  
ACCESSORY CONTAINER  
RELEASE CONTAINER SYSTEM  
CHASSIS ON WHEELS WITH BRAKES  

Alaptartozékok

32400326 STANDARD POLYESTER FILTER  

Mőszaki adatok SOL 5W 

FESZÜLTSÉG (V) 230/400 

FREKVENCIA (HZ) 50-60 

IP VÉDELMI BESOROLÁS 55 

LÉGSZÁLLÍTÁS GÉGECSİ NÉLKÌL (L/SEC) 143,33 

MAX VÁKUM (KPA) 30 

HANGNYOMÁSSZINT SZÓRÓFEJJEL (DB(A)
ISO 3744) 

74 

TARTÁLY TÉRFOGAT (L) 100 

FO SZURO TÍPUSA POLYESTER 

FO SZURO FELÜLETE (CM²) 19500 

BEMENET (MM) 70 

HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG 
(MM) 

67x105,5x153 

TÖMEG (KG) 102 
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