MIRKA DAMMSUGARE 1242 M AFC

NYHET!

Mirka Dammsugare 1242 M AFC är en professionell M-klass dammsugare med effektiv motor och turbin som skapar 250
mbar undertryck och 4500 l/min luftflöde. Dammsugarens stora hjul och smarta slang- och sladdförvaring gör den enkel
att förflytta. Automatisk startfunktion förlänger motorns livslängd och automatisk filterrengöring samt luftflödessensor
bevarar dammsugarens optimala sugeffekt. Platt ovansida ger smarta förvaringsmöjligheter (lådfästen säljs skilt). Den här
större modellen har en 42-liters dammbehållare. Dammpåse i fleece medföljer. Dammsugaren bör användas tillsammans
med Mirka antistatiska slangar (medföljer ej).
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8999227111

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 1242 M AFC
KABELFÖRVARING
Tålig rem håller kabeln på plats
under transport. Enkel och effektiv.

7,5 M KABEL
Hög kvalitet och lång räckvidd.

SLANGFÖRVARING
Håller slangen redo för användning och
alltid på samma plats som dammsugaren.
LUFTINTAGSFILTER
Längre livstid på motorn. För ännu
bättre skydd finns även PET-filter
tillgängligt som tillbehör.

LÄTTILLGÄNGLIGT FILTER
Filtret kan enkelt nås via en
separat ingång på baksidan.
AUTOMATISK FILTERRENGÖRING
Håller filtret automatiskt rent för bättre
prestanda och längre livslängd.

ENKEL ATT ANVÄNDA
Genom huvudbrytaren bestäms
funktion. Den mindre brytaren
definerar hastighet.

M-KLASS
Högre skydd för användare.

AUTOSTART-FUNKTION
Dammsugaren körs endast när
maskinen körs, vilket sparar på
dammsugarens livslängd samt
skapar mindre ljud.

STOR BEHÅLLARE
Behållare på 42 liter för applikationer
där mycket material sugs upp. Mindre
tid spenderas på att tömma behållare.
HÖG PRESTANDA
Högpresterande 1200 W motor och 1-stegs
turbin skapar 250 mbar undertryck och 4500
l/min luftflöde.
STORA HJUL
Viktigt för enkel manövrerbarhet
över golv med ojämna ytor.

PLUGG SLANGINGÅNG
Eliminerar risken för dammläckage
under transport. Mycket viktigt när
man arbetar med farligt damm.
LUFTFLÖDESSENSOR
Indikerar när luftflödet är under 20 m/s, vilket syftar på att sugeffekten
inte är optimal och överskott av damm kan förekomma i luften. Lampan
börjar då lysa, och en signal startas. Det är viktigt att välja slangdiameter
så att dammsugaren vet vilket luftflöde som är förväntat.

MIRKA DAMMSUGARE 1242 M AFC
Effekt 			1200 W
Nätspänning (VAC)		
220-240
Luftflöde			270m3/h (4500 l/min)
Undertryck (mbar)		 250
Ljudnivå LpA (dB)		
60
Nätfrekvens (Hz)		
50/60
Storlek behållare		
42 liter
Vikt
			16 kg
Dimension (mm)		
565 x 385 x 607
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