
Golvstädsystem: Ø51 mm
Ansluts till koppling typ SF51

51 mm rengöringsenhet som används för tyngre rengöring, t.ex.
spån och tunga industriella material. De flesta produkter är ledande
och ok att använda i ATEX-klassificerade områden, se datablad för
mer information.

• Golvmunstycke med hjul och utbytbar gummiläpp
• Våtsugning
• Antistatisk

Produkt namn Golvstädsystem: Ø51 mm
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*ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi ) <1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas
eller för utsugning av explosiva ämnen
**ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för
utsugning av explosiva ämnen.

 

Golvstädsystem: Ø51 mm

Bild Beskrivning Model

Golvstädset. Munstycke med hjul D-38mm och gummiläppar.
Bredd 400mm. Anslutning D-51mm 42932000*

Golvstädset. Munstycke med hjul D-38mm och gummiläppar.
Bredd 500mm. Anslutning D-51mm 42932100*

Golvstädset. Munstycke med hjul D-38mm och gummiläppar.
Bredd 600mm. Anslutning D-51mm 42932200*

Golvstädset. Munstycke med hjul D-65mm och gummiläppar.
Bredd 400mm. Anslutning D-51mm 42932300*

Golvstädset för vätska. Munstycke utan hjul med
gummiläppar. Bredd 400mm. Anslutning D-51mm 42932500**

Golvstädset för torrtmatrerial. Munstycke utan hjul med
borstar. Bredd 400mm. Anslutning D-51mm 42932800*

Golvstädset. Munstycke med justerbara hjul och levereras
med både gummiläppar och borstlister. Bredd 450mm,
Anslutning D-51mm

42934200

CE 500 Städutrustning 500 mm dia 50 (2x5m PE) 40191120

CE 500 C Städutrustning W=500 mm D=50 (2x5m PE/C) 40191190*
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Golvstädsystem: Ø51 mm

Tillbehör Artikelnummer

Golvmunstycke, bredd 400 mm med små nylonhjul 43840100*

Golvmunstycke d51/450 43840001

Golvmunstycke, bredd 500 mm med små nylonhjul 43840150*

Golvstädutrustning bredd 600 mm med små nylonhjul 43840200*

Golvmunstycke, bredd 400 mm med stora gummihjul 43840250*

Golvmunstycke, bredd 500 mm med stora gummihjul 43840300*

Golvmunstycke, bredd 600 mm med stora gummihjul 43840350*

Städrör, längd 1100 mm, Ø51 mm 43842001**

Böj, Ø51 mm 43842150**

Golvmunstycke bredd 400 mm utan hjul för våtsugning 43840500**

Golvmunstycke bredd 400 mm utan hjul för torr sugning 43840550*

Rör rakt dia 50 mm L=500 mm 40195940

Knärör dia 50 mm GMW 40195950

Golvmunstycke d51/300 43840103

Golvmunstycke d51/300/65 43840251

Nozzle floor brush L=500 GMW 40193500***

Nozzle floor L=500 rubber GMW 40193650

Slang & Tillbehörshylla 40196370

Slanghylla 60 m 150x110 40195451

Pipe bend d51 ss 43999663

SF51, female swivelling coupling dia 51 43930101

SM 51, Male swivelling coupling dia 51 43930102
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*ATEX - Denna produkten är lämplig att användas som rengörningsutrustning för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi ) <1 mJ. Produkten ska vara
ordentligt jordad till extraktorenheten. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen
**ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för
utsugning av explosiva ämnen.
***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.

 

Golvstädsystem: Ø51 mm

Tillbehör Artikelnummer

SV51, Flap valve swivelling Ø51 43885001
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