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1. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZ-
PIECZEŃSTWA

1.1. Symbole stosowane do wyróżniania instrukcji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Niebezpieczeństwo, które bezpośrednio skutkuje poważnymi lub 

trwałymi obrażeniami ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.
OSTRZEŻENIE

 Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń 
ciała, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

OSTROŻNIE
 Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do drobnych urazów 

oraz szkód.

 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi. 
Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

1.2. instrukcja obsługi 
Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom obowiązujących w 
kraju użytkowania należy przestrzegać przyjętych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i właści-
wego użytkowania. 

1.3. Przeznaczenie i zastosowanie
Stanowisko SB Station to samoobsługowy odkurzacz przeznaczony do zbierania suchych niepalnych 
pyłów występujących zazwyczaj we wnętrzu pojazdów silnikowych. Nie wolno zbierać cieczy ani py-
łów niebezpiecznych dla zdrowia. Tylko osoby korzystające z urządzenia mogą zapobiec wypadkom 
wynikającym z nieprawidłowej obsługi.

PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZEGAĆ 
ICH. 

Urządzenie jest przeznaczone do zbierania suchego, niepalnego pyłu i kurzu.
Wszystkie inne zastosowania są uważane za nieprawidłowe. Producent nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w taki sposób. Ryzyko takiego użyt-
kowania urządzenia ponosi wyłącznie użytkownik. Prawidłowe 
użytkowanie urządzenia obejmuje też prawidłową obsługę, serwisowanie i naprawy zgodnie z in-
strukcjami producenta. 

1.4 Ważne ostrzeżenia 

OSTRZEŻENIE
• Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru, urazów lub porażenia 

prądem, przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z 
wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ozna-
czeniami ostrzegawczymi i zastosować się do nich. Dopóki odku-
rzacz jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, jego eks-
ploatacja jest bezpieczna. W przypadku uszkodzenia podzespołów 
elektrycznych lub mechanicznych odkurzacza i/lub jego akceso-
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riów, zanim będzie możliwe ich ponowne użycie, urządzenie lub ak-
cesoria muszą zostać naprawione przez odpowiedni punkt serwiso-
wy lub producenta. Pozwoli to uchronić urządzenie przed dalszymi 
uszkodzeniami, a użytkownika przed ewentualnymi obrażeniami 
ciała.

• Nie należy oddalać się od urządzenia, jeżeli jest podłączone do za-
silania. Odłączać urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie używa-
ne, a także przed konserwacją.

• Nie używać odkurzacza, którego przewód lub wtyczka są uszko-
dzone. Aby odłączyć od gniazda, chwytać za wtyczkę, a nie za 
przewód. Nie dotykać wtyczki ani odkurzacza mokrymi dłońmi. 
Przed odłączeniem wyłączyć wszystkie funkcje.

• Nie ciągnąć za przewód i nie przenosić urządzenia, trzymając za 
przewód, nie używać przewodu jako uchwytu, nie przytrzaskiwać 
przewodu drzwiami i nie przeciągać go wokół ostrych krawędzi czy 
naroży. Nie najeżdżać na przewód odkurzaczem. Nie zbliżać prze-
wodu do rozgrzanych powierzchni.

• Nie zbliżać włosów, luźnych ubrań, palców ani jakichkolwiek części 
ciała do otworów oraz ruchomych elementów. Nie wkładać niczego 
do otworów urządzenia i nie używać urządzenia, jeśli otwory są za-
blokowane. Usuwać z otworów kurz, kłaczki, włosy oraz wszystko, 
co mogłoby ograniczać przepływ powietrza.

• Urządzenie nie nadaje się do zbierania niebezpiecznych pyłów.
• Nie zbierać łatwopalnych ani palnych cieczy, takich jak benzyna, i 

nie używać w miejscach, gdzie mogą się znajdować takie ciecze.
• Nie zbierać niczego, co płonie lub dymi, np. papierosów, zapałek 

czy gorącego popiołu.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 

dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umy-
słowych albo bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

• Dzieci powinny być nadzorowane dla pewności, że nie bawią się 
urządzeniem. 

• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez 
dzieci bez nadzoru.

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas odkurzania 
schodów.

• Nie używać urządzenia, jeśli filtry nie są założone.
• Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo lub został upuszczony, 

uszkodzony, zostawiony na zewnątrz lub wrzucony do wody, nale-
ży oddać go do punktu serwisowego lub producenta.
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• Jeżeli z urządzenia wydostaje się piana lub płyn, należy natych-
miast wyłączyć urządzenie.

• Operatorzy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni w zakresie ob-
sługi urządzenia.

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do zasysania materiałów su-
chych.

• Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie podczas pracy. Zgodnie 
z normą EN 12464-2 minimalny poziom oświetlenia powinien wy-
nosić 150 lx.

• Urządzenie należy umieścić poza strefą ATEX 0, 1 i 2.
• Używać wyłącznie węża ssącego dostarczonego razem z maszy-

ną.
• Zasilanie należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznik a różnicowo-

prądowy lub przekaźnik HPFI.
• Po zamontowaniu maszyny dostępna musi być wokół niej wolna 

przestrzeń o szerokości co najmniej 1 metra. Musi istnieć możli-
wość swobodnego otwierania wszystkich klap w dowolnym mo-
mencie.

1.5. Urządzenia podwójnie izolowane*)  

OSTROŻNIE
• Użytkować wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji i wyłącznie 

w połączeniu z końcówkami zalecanymi przez producenta.
• PRZED PODŁĄCZENIEM ODKURZACZA należy się upewnić, że 

napięcie sieci zasilającej nie różni się od napięcia podanego na ta-
bliczce znamionowej o więcej niż 10%.

• Urządzenie jest wyposażone w podwójną izolację. Używać wyłącz-
nie identycznych części zamiennych. Patrz instrukcje serwisowania 
urządzeń podwójnie izolowanych.

W urządzeniu podwójnie izolowanym zamiast uziemienia zastosowano dwa systemy izolujące. Urzą-
dzenie podwójnie izolowane jest pozbawione środków umożliwiających jego uziemienie. Nie należy 
instalować takich środków w urządzeniu. Serwisowanie urządzeń podwójnie izolowanych wymaga 
szczególnej ostrożności i znajomości systemu, dlatego powinno być zlecane wyłącznie wykwalifiko-
wanym serwisantom. Części zamienne do urządzeń podwójnie izolowanych muszą być identyczne, 
jak zastępowane części. Urządzenie podwójnie izolowane jest oznaczone słowami „DOUBLE INSU-
LATION” (podwójna izolacja) lub „DOUBLE INSULATED” (podwójnie izolowane). Na produkcie może 
się również znajdować symbol (kwadrat wewnątrz kwadratu).
Urządzenie jest wyposażone w specjalny przewód. Jeżeli ulegnie on uszkodzeniu, musi zostać wy-
mieniony na przewód tego samego typu. Przewody takie są dostępne w autoryzowanych centrach 
serwisowych oraz u dystrybutora i muszą być instalowane przez przeszkolony personel.
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1.6. Podłączenie elektryczne 

OSTRZEŻENIE
• Nie należy uruchamiać odkurzacza, jeśli przewód lub wtyczka są 

uszkodzone. Regularnie sprawdzać przewód i wtyczkę pod kątem 
uszkodzeń. W celu uniknięcia ryzyka wszelkie uszkodzenia muszą 
zostać naprawione przez Nilfisk albo serwis autoryzowanego dys-
trybutora Nilfisk.

• Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi dłońmi. 
• Nie odłączać od gniazda, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć od 

gniazda, chwycić za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze przed 
przystąpieniem do serwisowania lub naprawy urządzenia lub prze-
wodu należy wyjmować wtyczkę z gniazda.

1.7. Materiały niebezpieczne 

OSTRZEŻENIE
Odkurzanie materiałów niebezpiecznych może prowadzić do poważ-
nych, a nawet śmiertelnych obrażeń.
Zabronione jest zbieranie materiałów wymienionych poniżej:

• niebezpieczne pyły,
• materiały gorące substancje (tlące się niedopałki papierosów, gorą-

cy popiół itp.),
• łatwopalne, wybuchowe i żrące ciecze (np. benzyna, rozpuszczal-

niki, kwasy, zasady itp.),
• łatwopalne, wybuchowe pyły (np. pyły magnezowe lub aluminiowe 

itp.).

1.8. Konserwacja
Przechowywać odkurzacz w suchym miejscu. Odkurzacz został zaprojektowany do długotrwałej i in-
tensywnej eksploatacji. Filtry należy wymieniać w zależności od liczby przepracowanych godzin.
Czyścić pojemnik suchą ściereczką i niewielką ilością środka do nadawania połysku w aerozolu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat serwisu posprzedażnego należy skontaktować 
się bezpośrednio z Nilfisk.

1.9. Regularne serwisowanie i przeglądy
Niniejsza gwarancja podlega naszym ogólnym zasadom prowadzenia działalności.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niedozwolonych modyfikacji 
urządzenia, korzystania z niewłaściwych szczotek lub użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem. 

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zużyte urządzenia elektryczne muszą być poddawane selektywnej zbiórce i usuwane w sposób 
bezpieczny dla środowiska. Dalsze informacje można uzyskać od przedstawicieli władz lokal-
nych oraz dystrybutora. 
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Instrukcja obsługi
Stanowisko SB Station to samoobsługowy odkurzacz przezna-
czony do zbierania suchych niepalnych pyłów występujących 
zazwyczaj we wnętrzu pojazdów silnikowych. Nie wolno zbierać 
cieczy ani pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

Skrócona instrukcja obrazkowa
Skrócona instrukcja obrazkowa stanowi pomoc w uruchamianiu, 
obsłudze i przechowywaniu urządzenia. 

Przed uruchomieniem

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI DOTY-
CZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA!

Opis (rys. 1)

Elementy obsługowe:
1 Zwijacz węża
2 Automat sprawdzający monety
3 Złącze węża ssącego
4 Końcówka szczelinowa
5 Jednostka ssąca
6 Zbiornik zanieczyszczeń
7 Włącznik główny
8 Pierścień łączący
9 Blokada szczeliny automatu sprawdzającego monety
10 Kosz dystansowy
11 Wkładka do filtra z tkaniny

Rozpakowanie i przygotowanie urządzenia
• Zdjąć stanowisko SB Station z palety. UWAGA! Nie wyrzu-

cać kartonu opakowania. Na kartonie wydrukowano szablon 
otworów do mocowania stanowiska SB Station (rys. 2).

• Otworzyć drzwi.
• Wyjąć węże ssące z obudowy.
• Podnieść jednostkę ssącą za pomocą uchwytów i zabezpie-

czyć ją w tym położeniu (rys. 3).
• Wyjąć zbiornik zanieczyszczeń i akcesoria ze zbiornika.

Ustawianie jednostki:
• Maszyna jest bardzo ciężka. Patrz tabela danych technicz-

nych w niniejszej instrukcji. Podczas montażu maszyna 
może być przenoszona przez dwie osoby. Należy jednak 
unikać jej przechylania.

• Aby zapewnić stabilność, maszynę należy zamocować do 
stabilnego podłoża. Stabilność można zapewnić przez np. 
przykręcenie maszyny do podłoża. Należy zapewnić ochro-
nę maszyny przed drganiami, wstrząsami i uderzeniami.

• Zamontować stanowisko SB Station w miejscu docelowym, 
korzystając z dostarczonych materiałów montażowych. 
UWAGA! Pamiętać o zamontowaniu stanowiska SB Station 
na płaskim i poziomym podłożu. W razie potrzeby:
• Wypoziomować za pomocą podkładek!
• Sprawdzić, czy drzwi łatwo się otwierają i zamykają!

Zlecić wykonanie podłączenia elektrycznego wykwalifikowanemu 
elektrykowi:
• Ułożyć przewód (w przypadku długości powyżej 15 m użyć 

przewodu o przekroju 2,5 mm²) wzdłuż podstawy stanowiska 
SB Station. Doprowadzić przewód do skrzynki zaciskowej i 
podłączyć zgodnie ze schematem elektrycznym.

Podłączanie węży ssących
Stanowiska SB Station i SB Station Marathon:

• Włożyć wąż ssący od zewnątrz do otworu na wąż (na dłu-
gość ok. 80 cm mierzoną od wewnętrznej krawędzi otworu 
na wąż do końca węża ssącego) (rys. 4).

Stanowiska SB Tandem i SB Tandem Marathon:
• Najpierw podłączyć wąż ssący odkurzacza A (rys. 5).
• Włożyć wąż ssący od zewnątrz do otworu na wąż. Dla odku-

rzacza A na długość ok. 80 cm, dla odkurzacza B na długość 
ok. 80 cm, mierzoną od wewnętrznej krawędzi otworu na 
wąż do końca węża ssącego (rys. 4).

• Założyć pierścień łączący (rys. 1, nr 8) na złącze zbiornika 
zanieczyszczeń. UWAGA! Otwór kolana łączącego powinien 
być skierowany ku górze (rys. 5).

• Nakręcić złącze przejściowe (rys. 6, element 2) na długość 
ok. 35 mm na wąż ssący (rys. 6, element 1). Podłączyć 
złącze przejściowe z wężem ssącym do kolana łączącego 
(rys. 6, element 3). UWAGA! Wąż ssący należy wciskać do 
obudowy tak daleko, by nadal umożliwiać swobodne obroty 
jednostki ssącej po podłączeniu węża ssącego. Ważne jest, 
aby jednostka ssąca po opuszczeniu na zbiornik zanieczysz-
czeń pasowała do niego szczelnie.

• Zamocować wąż ssący za pomocą metalowego wspornika 
(rys. 7).

• Wspornik należy zamocować do węża ssącego w odległości 
ok. 1,30 m od końca węża (rys. 8).

• Wykręcić wkręt z zacisku i odłączyć kocówkę linki. Przełożyć 
linkę przez oczko w uchwycie węża. Zaczepić linkę do zaci-
sku i zabezpieczyć wkrętem
(rys. 9).

• Przykręcić końcówkę szczelinową do końcówki węża (gwint 
lewoskrętny).

Akcesoria opcjonalne:
• Uchwyt węża. Stanowiska SB Station można również uży-

wać bez zwijacza węża. Zamocować uchwyt węża do otwo-
rów za pomocą wkrętów. Po zakończeniu pracy wąż jest 
odkładany na uchwyt (rys. 10). Art. nr 43064

• OSTROŻNIE! Należy zamocować uchwyt węża lub 
wspornik węża, ponieważ w przeciwnym razie posługi-
wanie się wężem jest ograniczone.

Elektroniczny tester monet:
• Umożliwia uruchamianie stanowiska SB Station za pomocą 

różnych monet. Na żądanie.

Włączanie urządzenia 
• Umieścić zbiornik zanieczyszczeń w stanowisku i opuścić 

jednostkę ssącą.
• Założyć wąż ssący z pierścieniem łączącym na złącze zbior-

nika zanieczyszczeń.
Otworzyć pokrywę rurki testera monet:
• Pociągnąć pokrętło i obrócić je o 90° — teraz można otwo-

rzyć pokrywę (rys. 11).
• Pociągnąć pokrywę do położenia poziomego i zabezpieczyć 

za pomocą uchwytu (rys. 12).
• Za pomocą pokrętła 1 zegara ustawić żądany czas pracy dla 

jednej monety (rys. 13): 1 = 1 minuta, 10 = 10 minut (pokrę-
tła 2–4 są wymagane wyłącznie z elektronicznym testerem 
monet).

Zamknąć pokrywę rurki testera monet:
• Popchnąć pokrywę w dół i obrócić pokrętło o 90° — ko-

łek blokujący wsuwa się. Można zabezpieczyć dostęp do 
skrzynki na monety za pomocą kłódki (poza zakresem do-
stawy) (rys. 14).

• Ustawić włącznik główny w położeniu „I” (rys. 1, element 9). 
Turbina ssąca uruchamia się na krótko w celu sprawdzenie 
działania. Jeżeli turbina nie uruchamia się, znaleźć i usunąć 
przyczynę --> Patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”.



1) Akcesoria opcjonalne / opcja zależna od modelu
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

130

Po włączeniu stanowiska aktywne są następujące funkcje:
Stanowiska SB-Station i SB-Station Marathon:
• Włożyć monetę.
• Licznik impulsów liczy liczbę włożonych monet.
• Po zakończeniu ustawionego czasu turbina ssąca wyłącza 

się.
• Funkcja testu ręcznego: Naciśnięcie przycisku „Test” (rys. 

13) na obwodzie drukowanym zegara powoduje uruchomie-
nie na krótko turbiny ssącej.

Stanowiska SB Tandem i SB Tandem Marathon:
• Włożyć monetę.
• Podświetlenie przycisków na kolumnie zaczyna migać.
• Za pomocą odpowiedniego przycisku wybrać wąż lewy lub 

prawy.
• Podświetlenie przycisku po wybranej stronie włącza się na 

stałe i uruchamia się turbina ssąca.
• Licznik impulsów liczy liczbę włożonych monet.
• Po zakończeniu ustawionego czasu turbina ssąca wyłącza 

się.
• Funkcja testu ręcznego: Naciśnięcie przycisku „Test” (rys. 

13) na obwodzie drukowanym zegara powoduje uruchomie-
nie na krótko turbin ssących.

Po użyciu urządzenia lub przed pozostawieniem go bez nad-
zoru
• Ustawić włącznik główny wewnątrz kolumny w położeniu „0”.

Konserwacja 
• Przed przystąpieniem do prac naprawczych lub konserwa-

cyjnych przy maszynie należy odłączyć i zablokować zasila-
nie maszyny.

• Co tydzień / w zależności od potrzeb:
Czyszczenie i wymiana wkładki do filtra z tkaniny (rys. 15)
• Ustawić włącznik główny w położeniu „0”.
• Przed opróżnieniem zbiornika zanieczyszczeń uderzyć go 

delikatnie wewnętrzną częścią dłoni, tak aby zanieczyszcze-
nia opadły z wkładki filtra z tkaniny do zbiornika.

• Podnieść jednostkę ssącą za pomocą uchwytów i zabezpie-
czyć ją w tym położeniu (rys. 3).

• Zdjąć wąż ssący z pierścieniem łączącym ze złącza zbiorni-
ka zanieczyszczeń.

• Wyjąć zbiornik zanieczyszczeń.
• Wyjąć kosz dystansowy.
• Wyjąć wkładkę filtra z tkaniny, wyczyścić ją miękką szczotką 

i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. UWAGA! Wkładkę 
filtra z tkaniny można również czyścić poprzez zanurzenie 
jej w roztworze mydła o niewielkim stężeniu i temperaturze 
30°C. Należy uważać, aby nie uszkodzić wkładki filtra z tka-
niny, a po wypraniu należy ją starannie wysuszyć.

• W razie potrzeby wymienić wkładkę filtra z tkaniny na nową. 
Uszkodzoną wkładkę filtra z tkaniny należy poddać utylizacji 
zgodnie z przepisami.

• Włożyć wkładkę filtra z tkaniny do zbiornika zanieczyszczeń 
w taki sposób, aby etykieta z napisem „Do not hit” (Nie ude-
rzać) znalazła się przed otworem ssącym zbiornika zanie-
czyszczeń.

• Włożyć kosz dystansowy do wkładki filtra z tkaniny.
• Opuścić jednostkę ssącą. UWAGA! Upewnić się, że wyko-

nany z drutu pierścień wkładki filtra z tkaniny jest nałożony 
na krawędź zbiornika zanieczyszczeń i że zbiornik szczelnie 
przylega do jednostki ssącej.

Czyszczenie testera monet
• Aby zapewnić bezusterkowe działanie testera monet, szcze-

linę na monety należy regularnie czyścić za pomocą szmatki 
nasączonej benzyną lakową.

WAŻNE! Nigdy nie smarować testera monet olejem!

Części zamienne
Wkładka filtra z tkaniny             art. nr 34106
Kompletny wąż ssący             art. nr 64084
Końcówka szczelinowa             art. nr 64386

Gwarancja
Do gwarancji i rękojmi stosują się nasze zasady i warunki ogólne. 
Z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia innowacji technicz-
nych.



1) Akcesoria opcjonalne / opcja zależna od modelu
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

131

Rozwiązywanie problemów
Usterka Przyczyna Rozwiązanie
Odkurzacz się nie uruchamia. • Przepalony bezpiecznik lub wyłączony wy-

łącznik różnicowoprądowy zasilania.
• Zanieczyszczony lub uszkodzony tester 

monet.
• Usterka turbiny ssącej, przycisku lub zega-

ra.

• Wymienić bezpiecznik lub zresetować wy-
łącznik różnicowoprądowy.

• Wyczyścić lub wymienić tester monet.
• Wezwać serwis.

Ograniczona moc zasysania. • Niedrożny wąż ssący.
• Zanieczyszczona wkładka do filtra z tkaniny.

• Pełny zbiornik zanieczyszczeń.

• Wyczyścić wąż ssący.
• Patrz rozdział „Konserwacja” — „Czyszcze-

nie i wymiana wkładki filtra z tkaniny”.
• Opróżnić zbiornik zanieczyszczeń.

Uszkodzony zwijacz węża. • Zerwana linka zwijacza. • Wezwać serwis.

Dane techniczne
SB-Station
SB Station Marathon

SB-Tandem
SB Tandem Marathon

Napięcie V/Hz 230/50–60 Hz 230/50–60 Hz
Maks. pobór mocy W 1400

1200 (Marathon)
2800 (Tandem)

2400 (Tandem GB, CH)
2000 (Tandem DK)

2400 (Tandem Marathon)
Bezpiecznik A 16

13 (GB, CH)
10 (DK)

16
13 (GB, CH)

10 (DK)
Maks. przepływ objętościowy (powie-
trza)

l/min 4000
4200 (Marathon)

2 x 4000 (Tandem)
2 x 3600 (Tandem GB, CH)

2 x 3000 (Tandem DK)
2 x 4200 (Tandem Marathon)

Maks. podciśnienie Pa 23500
25000 (Marathon)

23500
25000 (Marathon)

Poziom hałasu w odległości 1 m od 
stanowiska

dB(A) 75 75

Klasa ochrony  I  I
Rodzaj ochrony IP X4 IP X4 
Poziom usuwania zakłóceń N N 
Długość węża ssącego m 5 2 x 5
Średnica węża ssącego mm 50 50
Pojemność zbiornika l 30 2 x 30
Głębokość m 0,83 1,19
Szerokość m 0,55 0,55
Wysokość m 2,04 2,04
Masa kompletnego urządzenia kg 90 115
Drgania wg ISO 5349 ah m/s² ≤ 2,5

Środowisko pracy
Temperatura otoczenia °C –10–40
Wilgotność % maks. 80
Wysokość n.p.m. m maks. 1500
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