
Uniwersalne
NT 20/1 Ap Te

Wyposażenie standardowe:
• Wąż ssący 2.5 m
• Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m
• Torebka filtracyjna Fizelina
• Ssawka podłogowa na mokro/

sucho 300 mm
• Ssawka szczelinowa
• Gniazdo do podłączania

elektronarzędzi

Numer katalogowy: 1.378-510.0

Dane techniczne
Wydatek powietrza (l/s) 74

Podciśnienie (mbar/kPa) 254/25

Pojemność zbiornika (l) 20

Maksymalna moc przyłącza (W) 1380

Średnica znamionowa 35

Przewód zasilający (m) 6

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66

Zbiornik -

Liczba turbin 1

Częstotliwość -

Napięcie (V) 220-240

Ciężar (kg) 8,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 440x380x470



Cechy i zalety
Kompaktowe wymiary
Ergonomiczny uchwyt i małe wymiary ułatwiają transport i przechowywanie odkurzacza.

Półautomatyczne oczyszczanie filtra
Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.

Wysokie parametry odkurzacza: przepływ powietrza = 74 l/s, podciśnienie = 254 mbar.

Wymienny filtr
Łatwy, bezpyłowy demontaż filtra.

Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza.

Wytrzymała konstrukcja odkurzacza
Wytrzymałe komponenty wydłużają okresy międzyserwisowe.

Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w
miejscu jego powstawania.



Opcjonalne wyposażenie

Adaptery do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący
Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H),
EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z wężem ssącym.
Numer katalogowy 5.453-042.0

Metalowe rury ssące
Rura ssąca
Metalowa rura ssąca, chromowana, o średnicy znamionowej 35, długość 0,33 m.
Numer katalogowy 6.902-152.0

Płaski filtr falisty, papier
Płaski filtr falisty - zamiennik
Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M.
Numer katalogowy 6.904-367.0

Ssawki podłogowe
Ssawka podłogowa
Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na
mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy
gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.
Numer katalogowy 6.906-512.0

Ssawki samochodowe
Ssawka samochodowa ID 35
Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy
znamionowej 35, długości 90 mm.
Numer katalogowy 6.906-108.0

Ssawki szczelinowe
Ssawka szczelinowa
Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy
znamionowej 35.
Numer katalogowy 6.906-240.0

Ssawki szczotkowe
Ssawka szczotkowa ID 35
Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x
45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.
Numer katalogowy 6.903-862.0



Uniwersalne ssawki szczotkowe
Uniwersalna ssawka szczotkowa
Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 x 45 mm, średnica
35 mm.
Numer katalogowy 6.900-425.0

Węże ssące kompletne z systemem Clip
Wąż ssący z systemem Clip ID 35, 2,5 m
Wąż ssący kompletny, z kolankiem, z systemem Clip. Średnica znamionowa 35
mm, długość 2,5 m.
Numer katalogowy 4.440-626.0


