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Compacte stofzuiger met handmatige filterreiniging, 6 l, klasse L

VC 6 L MC 18.0 Bestelnr. 481.491

Compacte stofzuiger met handmatige filterreiniging, 6 l, klasse L

+ Zeer compacte, handzame en lichte stofzuiger met draagriem voor mobiel gebruik. Past door
de compacte bouwwijze in elk voertuig
+ De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een
uitstekende afzuiging ontstaat
+ Bij het manueel activeren van de filterreiniging wordt de filter gereinigd door een
doelgerichte luchtstoot.
+ Geoptimaliseerde reiniging en verhoogd vulniveau van de container door het vlakke
waaierfilter
+ Opbergen van toebehoren door geïntegreerde houders bij de zuigkop
+ Met compacte slang Ø 32 mm met een lengte van 0,5 m uittrekbaar tot 2,5 m. Zeer handzaam,
stofzuiger kan eenvoudig worden vervoerd
+ Eenvoudig te monteren onderstel als toebehoren leverbaar
+ Krachtige stofzuiger voor professioneel gebruik bij de eindmontage, voertuigreiniging enz.
Eenvoudige aansluiting van elektrische gereedschappen van FLEX met het FLEX-clipsysteem
voor afzuigwerkzaamheden
+ Bij uitstek geschikt voor reinigingswerkzaamheden in kantoren, opslagruimtes, werkplaatsen
en voertuigen
+ Eco-modus verlengt de accu-gebruiksduur tot 30 minuten bij een max. onderdruk van 12.000
Pa
+ FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu,
laadapparaat

Technische attributen

Accu-spanning 18 V

Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah

Max. volumedebiet 1400 l/min

Max. onderdruk 12000 Pa

Filteroppervlak 3000 cm²

Kuipinhoud 6 l

Afmeting (L x B x H)
 

240 x 200 x
400 mm

Gewicht incl. toebehoren
zonder accu

3,3 kg
 

Basisuitrusting

1 zuigslang 32 mm Ø x
0,5-2,5 m  

487.295 
 

1 waaierfilter klasse L 488.151 

1 vlies-filterzak Klasse L 487.287 

1 handbuis 487.198 

1 zuigmond voor kieren 487.201 

1 ronde borstel 487.228 

1 tapijtmondstuk 487.236 

1 Draagriem voor schouder 487.244 
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