
Rengøringssæt: Ø 51 mm
Tilsluttes kobling type SF51

51 mm rengøringsenhed, der bruges ved mere krævende rengøring
såsom spåner og kraftige industrimaterialer. De fleste produkter er
elektrisk ledende og passer til brug i ATEX-klassificerede områder,
se datablad for yderligere information.

• Gulvmundstykke med hjul og udskiftelige gummilæber/børster.
• Vådsugning
• Antistatisk

Produkt navn Rengøringssæt: Ø 51 mm

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

www.nederman.com 1 28-04-2023



*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbare gas atmosfærer eller  ved udsugning
af eksplosive materialer.
**ATEX - Velegnet til brændbart støv med MIE (minimum tændenergi) < 1mJ. Sikre jording til udsugsningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbar gas
atmosfære eller til udsugning af eksplosive materialer

 

Rengøringssæt: Ø 51 mm

Billede Beskrivelse Model

Rengøringsudstyr komplet for gulv. Mundstykke med Ø38
hjul og gummilæber. Bredde 400mm. Ø51mm tilkobling 42932000*

Rengøringsudstyr komplet for gulv. Mundstykke med Ø38
hjul og gummilæber. Bredde 500mm. Ø51mm tilkobling 42932100*

Rengøringsudstyr komplet for gulv. Mundstykke med Ø38
hjul og gummilæber. Bredde 600mm. Ø51mm tilkobling 42932200*

Rengøringsudstyr komplet for gulv. Mundstykke med Ø65
hjul og gummilæber. Bredde 400mm. Ø51mm tilkobling 42932300*

Rengøringsudstyr komplet for væskeudsuging. Uden hjul.
Med gummilæber. Bredde 400mm. Ø51 tilkobling 42932500**

Gulvrengøringssæt, bredde 400 mm uden hjul for
vådsugning ø51, med børster 42932800*

Let rengøringsudstyr for industri. Justerbart
gulvmundstykke med børster og gummilæber. Bredde
450mm. Ø51 tilkobling

42934200

Rengøringssæt CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE) 40191120

Rengøringssæt CE 500 W= 500 D=50 (2x5m PE/C) 40191190*
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Rengøringssæt: Ø 51 mm

Tilbehør Artikelnummer

Gulvmundstykke d51/400 43840100*

Gulvmundstykke d51/450 43840001

Gulvmundstykke d51/500 43840150*

Gulvmundstykke d51/600 43840200*

Gulvmundstykke d51/400/65 43840250*

Gulvmundstykke d51/500 hjul 65 43840300*

Gulvmundstykke d51/600/65 43840350*

Støvsugerør d51 PEHD-el 1m 43842001**

Vinklet støvsugerør d51 antistatisk 43842150**

Gulvmundstykke d51/400 43840500**

Børste gulvmundstykke d51/400 43840550*

Rør lige D=50 L=500 40195940

Knækrør D=50 GMW 40195950

Gulvsugehoved ø51/300 43840103

Gulvsugehoved ø51/300/65 43840251

Nozzle floor brush L=500 GMW 40193500***

Nozzle floor L=500 rubber GMW 40193650

Slange og tilbehørshylde 40196370

Slangeophæng 60M 150x110 40195451

Pipe bend d51 ss 43999663

Hunkobling d51 43930101

Hankobling d51 43930102
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*ATEX - Dette produkt er velegnet som rengøringsudstyr til brændbart støv med MIE (minimum tændenergi) > 1 mJ. Produktet skal jordes til
udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbar gas atmosfære eller til udsugning af eksplosive materialer.
**ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22) og gas (zone 1, 2) i gruppe IIA, IIB og IIC. Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes til
udsugning af eksplosive materialer.
****ATEX - Dette produkt er velegnet som rengøringsudstyr til brændbart støv med MIE (minimum tændenergi) > 1 mJ. Produktet skal jordes til
udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbar gas atmosfære eller til udsugning af eksplosive materialer.

 

Rengøringssæt: Ø 51 mm

Tilbehør Artikelnummer

SV51, Flap valve swivelling Ø51 43885001
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