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DANE TECHNICZNE 

Opis 118

Napięcie zasilania V 230

Częstotliwość Hz 50-60

Klasa zabezpieczenia IP 43

Klasa izolacji Class F

Moc silnika kW 1

Przepływ powietrza bez węża L/min 2.700

Maksymalne podciśnienie kPa 21,5

Poziom hałasu wg IEC 60704-2-1 dB(A) 75

Pojemność zbiornika L 25

Powierzchnia filtra głównego cm2 8.000

Średnica wlotu mm 50

Długość x wysokość x szerokość cm 50x55x94

Ciężar kg 26

BARDZIEJ FUNKCJONALNY
MODEL 118 JEST TERAZ DOSTĘPNY W KLASACH 
L-M-H

Model Nilfisk 118 posiada cechy, które sprawiają, że jest on bardziej ergonomiczny 
i łatwiejszy w obsłudze. Ten model posiada unowocześniony system rozładunku 
zbiornika, który umożliwia użytkownikowi :
 · łatwiejsze opuszczenie zbiornika wyposażonego w układ
 · jezdny
 · łatwiejsze ponowne zamontowanie zbiornika
 · szybkie i bez wysiłku opróżnienie zbiornika z zanieczyszczeń

Jako opcje można wybrać zbiornik ze szczelnym wlotem, z systemem worka 
papierowego i pokrywę doszczelniającą zbiornik podczas opróżniania i 
przemieszczania.
Odkurzacz model 118 jest niewielki i lekki można jednak uznać, że jest mocnym 
odkurzaczem przemysłowym. Może być wykonany ze stali nierdzewnej, może 
być wyposażony w filtr HEPA lub w pojemnik ABS dla niebezpiecznych pyłów (z 
pojemnikiem z dopasowanym wlotem, workiem papierowym i pokrywą).
Model 118 jest sklasyfikowany według nowych norm L-M-H (EN 60335-2-69) Dzięki 
szerokiemu wachlarzowi akcesoriów jest odpowiedni do zastosowania w każdej gałęzi 
przemysłu.
Idealne zastosowanie do współpracy z narzędziami i innymi urządzeniami 
wymagającymi współpracy z odkurzaczem. System opuszczania zbiornika przekształca 
się w praktyczny uchwyt do wspomagania opróżniania.

Standardowy
zestaw akcesoriów

Łatwy demontaż / montaż zbiornika
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Opcjonalny zbiornik z
przyłączem, papierowymi
workami (10 szt.) oraz zatyczką.


