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VC3210LX1
Stofzuiger L-klasse 1050W

EAN: 0088381615211

CB-173

Nominaal vermogen 1050 W
Maximaal aansluitbaar vermogen 2600 W
Debiet 3.5 m³/min
Maximale onderdruk 220 mbar
Bruto kuipvolume 32 l
Capaciteit stofopvang 32 l
Capaciteit stofzak 32 l
Capaciteit vloeistofopvang 27 l
Filteroppervlak 4500 cm²
Automatische filterreiniging ✔

Lengte slang 3,5 m
Snoerlengte 5 m
Snoertype H07RN-F 3G1,5mm²
Geluidsdrukniveau (LpA) 73 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 2,5 dB(A)
Geschikt voor stofklasse L
Penetratiegraad stof <1 %
Elektrische beschermingsklasse I
Afdichtingsklasse IP X4
Afmetingen (L x B x H) 552 x 398 x 685 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA) 14,5 kg

• Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van minimum 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale toegelaten concentratie

>1 mg/m³.

• By-pass systeem zorgt voor een betrouwbare motorkoeling, zelfs bij een volledig verstopte aanzuigdarm.

• Inschakelautomaat voor automatische stofafzuiging van het aangesloten gereedschap; bij stopzetten van het gereedschap blijft de stofzuiger nog

6 seconden draaien om alle reststof op te zuigen.

• Dank zij het aansluitbaar vermogen van 2600W (2400W bij maximale zuigkracht) en de twee bijgeleverde slangen met verschillende

aansluitmoffen, is deze stofzuiger geschikt voor rechtstreekse stofafzuiging van nagenoeg alle Makita machines, en dit zonder bijkomende

adapterstukken.

• De speciale constructie van het inlaatstuk laat toe om gewone vuilniszakken (min. 70 cm breed) te gebruiken om het stof op te vangen, wat een

kostengunstige oplossing biedt voor een eenvoudige en stofarme lediging,

• Drievoudige filtratie door fijnmazige voorfilter, schuimfilter en harmonicafilter in polyester; geruisloze zelfreinigende werking van de voorfilter door

uitzetting van de schuimfilter bij uitschakelen van de stofzuiger.

• De harmonicafilter is uitwasbaar en dient zowel voor nat- als droogzuigen (de voorfilter en schuimfilter dienen enkel voor het opzuigen van stof).

• Regelbaar debiet voorkomt het ‘plakken’ van schuurmachines en laat toe om extra vermogen voor te behouden voor het aangesloten

gereedschap.

• Grote achterwielen, enkel zwenkwiel vooraan en stootbord met rubber bumper maken de stofzuiger makkelijk verrijdbaar zonder te blijven haken

en zonder muren, deurposten of meubels te beschadigen.

• harmonica filter, Demper , plastic opvangzak, fijnmazige voorfilter, stofzuigadapter, stofzuigerslang 28mm 3,5m, stofzuigerslang 38mm 2,5m,
kierzuigmond, vloerzuigmond, gebogen stofzuigerbuis, rechte stofzuigerbuis, stofzuigadapter, stofzuigadapter, slangadapter 38mm machinezijde


