i-vac 6
®

Modern
stofzuigen
op z’n best

Wij geloven in
onze machines
De i-vac 6 is de kern van een moderne
stofzuiger. Alle onderdelen van de i-vac 6
zijn bedacht en gemaakt op basis van
feedback van gebruikers en de ideeën en
inzichten vanuit hun jarenlange ervaring met
verschillende stofzuigers. Daarnaast heeft
de reductie van ‘total cost of ownership’
centraal gestaan bij de ontwikkeling van
deze stofzuiger, waarbij wij streven naar
een verlening van de levensduur.

Robuuste behuizing
Het onbreekbare materiaal en
alle hulpmiddelen zitten vast
met schroeven en niet met
klinknagels. De parkeerstand is
bedoeld om veilig op trappen te
werken. De wielen zijn vervaardigd
van schokabsorberende materialen.

Belangrijkste
kenmerken

Reinigen tijdens kantooruren

Whizzo
De gepatenteerde Whizzo-zoemer
geeft een hoge toon als de zak
vol zit of de stofzuiger verstopt is.
Bovendien voorziet hij de motor van
koellucht, waardoor piektemperaturen
worden voorkomen.

U kunt kiezen uit een hoog of
laag geluidsniveau. Een laag
geluidsniveau kan essentieel zijn
voor werk in drukke kantoren
tijdens kantooruren.

Vloermondstuk
De platte zuigmond is geschikt voor
verschillende oppervlakken. Vanwege zijn
uiterst lage profiel kan hij zelfs onder moeilijke
oppervlakken komen. Door het flexibele
nylon materiaal is de handgreep bijzonder
robuust en daarmee uitermate geschikt voor
schoonmaakbedrijven, zeker in combinatie
met het afneembare netsnoer.

Geurpatroon
Plaats een geurpatroon in de
bijbehorende houder voor het
verspreiden van een weldadige en
opvallende geur in de ruimte.

De perfecte
hulpstukken
Met de i-vac 6 haalt u het maximale uit elke reinigingsklus.
De i-vac 6 heeft een uitgebreide hoeveelheid hulpstukken
voor verschillende vloertypen, moeilijk bereikbare plekken
en voor het reinigen van bekleding.
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Technische specificaties
Draaggewicht

6,8 kg

Gewicht incl. Snoer

7,8 kg

Nettogewicht incl. Verpakking

10,8 kg

Afmetingen behuizing (l x b x h)

39 x 38 x 36 cm

Slanglengte

250 cm

Snoerlengte

1500 cm

Inhoud

6L

Diameter hulpstukken

32 mm

Spanning

110 V, 115 V, 230 V, 240 V

Motorvermogen

850 W

Geluidsniveau

62 dBA | 58 dBA

Opvoerhoogte

2200 mm

Luchtverplaatsing

50 L/sec | 52 L/sec

Toepassing

Droog

Afneembaar snoer

Ja

Materiaal machine

PP
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De filtratie op deze machine kan opgewaardeerd worden van standaard naar HEPA en ULPA.
Vraag om de opties à la carte. Verkrijgbaar onder de eigen merknaam
van klanten in partijen van 20 en 100 stuks. Geef uw machines uw eigen
merknamen en logo’s en bescherm zo de identiteit en het imago van uw
bedrijf.
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