Malý vysavač s velkým sacím výkonem.
Nový VCP 300 s automatickým čištěním filtru.
Nejmenší vysavač s automatickým čištěním.
Vysavače pro použití na stavbě musí být
robustní, výkonné, lehké a především kompaktní.
Přesně jako VCP 300.
S objemem sběrné nádoby 30 l skýtá spoustu
místa pro prach a nečistoty, např. při pracích
se sanačními frézkami nebo drážkovacími
frézkami do zdiva.
Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti
lze VCP 300 bez problémů odnést až do
nejvyšších pater.
Kompaktní, robustní, lehký – VCP 300 je ideální
pomocník na každé stavbě.

Spolehlivý a mnohostranný.
Nezáleží na tom, zda se jedná o prach nebo
o vodu. VCP 300 vysává všechno, bez výměny
filtru. Při mokrém sání je hladina kontrolována
pomocí diferenčního tlaku, vysavač se při
dosažení maximálního naplnění automaticky
vypne. Díky tomu je VCP 300 ideální partner
na stavbě.

Pozoruhodný sací výkon.
VCP 300 je vybavený automatickým čištěním
filtrační patrony nejnovější generace. S objemem
proudění 3 700 l/min dosahuje VCP 300
bezkonkurenčního sacího výkonu. Výhoda je
nasnadě: práce bez přerušování – i při pracích,
při kterých vzniká velké množství prachu,
např. při obrušování omítky nebo lepidla
na dlaždice.

Všechno příslušenství uloženo.
Kabel, hadice a příslušenství mají na VCP 300
své stabilní místo. To usnadňuje přepravu.
Všechny potřebné hubice jsou ihned po ruce.
Kromě příslušenství lze v praktické přihrádce
uložit i nástroje všeho druhu.

CZ 13/09 Obj. č. XXXXXX Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se případně liší od dílů zobrazených a popsaných v tomto letáku. Změny technických údajů si vyhrazujeme.
Ručení za tiskové chyby je vyloučeno. Uvedené ceny jsou v Kč, ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s 19 % DPH jsou orientační. Vytištěno pro TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wendlingen.

Regulace sacího výkonu.
Regulace sacího výkonu umožňuje v režimu
manuálního a automatického odsávání
přizpůsobení sacího výkonu příslušnému použití.

Praktická přihrádka na příslušenství.
Přihrádka na příslušenství skýtá místo pro tři
hubice. Na vysavači má stabilní místo např.
kartáčová hubice a štěrbinová hubice, takže
jsou v případě potřeby ihned po ruce.

Antistatické provedení.
VCP 300 je standardně dodávaný v antistatickém
provedení. Tím je zabráněno nabíjení stroje
a hadice elektrostatickým nábojem a tím i vzniku
nepříjemných proudových rázů a ukládání
nečistot.

Šikovné navíjení kabelu.
Kabel o délce 7,5 m zabezpečuje velký akční
rádius. Po skončení práce se kabel jednoduše
navine na držadlo a přihrádku pro příslušenství.
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Příkon PIEC

1 200 W

Množství vzduchu max.

3 700 l/min

Sací výkon

25 000 Pa

Objem nádoby

30 l

Plocha filtrační patrony

6 000 cm2

Výstupní zásuvka max.

2 400 W

Délka kabelu

7,5 m

Hmotnost

10 kg

Vysavač
(VCP 300 E-L, FB-VCP 300 L+M, DB-VCP 300 L+M)

VCP 300 E-L

778 806

13 789,00

16 410,00

Vysavač
(VCP 300 E-M, FB-VCP 300 L+M, DB-VCP 300 L+M)

VCP 300 E-M

778 807

17 453,00

20 770,00

2.

Filtrační sáček
s dvojitou stěnou, balení po 5 kusech

FB-VCP 300 L+M

778 803

503,30

599,00

3.

Odpadkový sáček
balení po 5 kusech

DB-VCP 300 L+M

778 804

543,70

647,00

4.

Filtrační patrona
pro mokré/suché vysávání

FE-VCP 300 L+M

778 805

911,70

1 085,00
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1 500 W

Typ

2

4

VCP 300

Příkon Pmax

Označení
1.

1

Technické údaje

Obj. č.

Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
včetně DPH

