
Gulvrengjøringssystemer Ø 51 mm
Kobles til SF51-kobling

51 mm rengjøringsutstyr som brukes til tyngre rengjøring, for
eksempel metallspon og tunge industrielle materialer. De fleste
produktene er elektrisk ledende og passer til bruk i ATEX-
klassifiserte områder, se datablad for mer informasjon.

• Gulvmunnstykke med hjul og utbyttbare gummilepper.
• Våtsuging
• Antistatisk

Produktnavn Gulvrengjøringssystemer Ø 51
mm
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*ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22). Sørg for jording til avtrekksenhet. Må ikke brukes i områder med brennbare gasser eller til  utsug av
eksplosive materialer.
**ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA ,IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenhet. Skal ikke brukes for til avsug av
eksplosive materialer

 

Gulvrengjøringssystemer Ø 51 mm

Bilde Navn på datablad Model

Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d38 hjul og
gummilepper. Bredde 400mm. D51 tilkobling 42932000*

Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d38 hjul og
gummilepper. Bredde 500mm. D51 tilkobling 42932100*

Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d38 hjul og
gummilepper. Bredde 600mm. D51 tilkobling 42932200*

Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d65 hjul og
gummilepper. Bredde 400mm. D51 tilkobling 42932300*

Sugeutstyr komplett for væskesuging. Uten hjul. Med
gummilepper. Bredde 400mm. D51 tilkobling 42932500**

Sugeutstyr komplett for gulv. Uten hjul.Med børster. Bredde
400mm. D51 tilkobling 42932800*

Lett sugeutstyr for industri. Justerbart gulvmunnstykke med
børster og gummilepper. Bredde 450mm. D51 tilkobling 42934200

Rengj.utstyr.CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE) 40191120

Rengj.utstyr.CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE/C) 40191190*
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Gulvrengjøringssystemer Ø 51 mm

Tilbehør Artikkelnummer

Gulvmunnstykke,bredde 400  mm med små nylonhjul 43840100*

Sugehode,gulv d51/450 43840001

Gulvmunnstykke,bredde 500  mm med små nylonhjul 43840150*

Gulvrengjøringsutstyr bredde 600  mm med små nylonhjul 43840200*

Gulvmunnstykke,bredde 400  mm med store gummihjul 43840250*

Gulvmunnstykke,bredde 500  mm med store gummihjul 43840300*

Gulvmunnstykke,bredde 600  mm med store gummihjul 43840350*

Rengjøringsrør,lengde 1100 mm,Ø51 mm 43842001**

Albuerør,Ø51 mm 43842150**

Gulvmunnstykke bredde 400 mm uten hjul for våtsuging 43840500**

Gulvmunnstykke bredde 400 mm uten hjul for tørrsuging 43840550*

Rør rett D=50 L=500 40195940

Albuerør D=50 GMW 40195950

Sugehode,gulv d51/300 43840103

Sugehode,gulv d51/300/65 43840251

Nozzle floor brush L=500 GMW 40193500***

Nozzle floor L=500 rubber GMW 40193650

Slange og ekst. hylle 40196370

Slangehylle 60 m 150x110 40195451

Rørbøy d51 rustfri  forkortet 260mm 43999663

SF kopling D51, hun 43930101

SM 51, Male swivelling coupling dia 51 43930102
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*ATEX - Dette produkter passer som rengjøringsutstyr for brennbart støv med MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Produktet må være jordet til
avsugsenheten Skal ikke brukes i områder med brennbar gass eller til avsug av eksplosive materialer
**ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA ,IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenhet. Skal ikke brukes for avsug av
eksplosive materialer
***ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly
earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

 

Gulvrengjøringssystemer Ø 51 mm

Tilbehør Artikkelnummer

SV51, Flap valve swivelling Ø51 43885001
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