
MÁY HÚT BỤI GAS 11-21 

 

Máy hút bụi: GAS 11-21
Hai lớp cách điện
Công suất: 1.100 W
Bình chứa: 21 lít
Lưu lượng chứa tối đa: 50 lít/giây
Áp Lực: 15 mbar
Đường kính ống mềm: 35 mm
Trọng lượng: 6,3 kg

Đặc điểm

BOS-112-048 

Mã đặt hàng

MÁY THỔI BỤI MT400 

 

Công suất tiêu thụ điện năng: 500 W
Lưu lượng khí thổi: 0-2,4 m3/phút
Tốc độ vòng quay: 0-16.000 vòng/phút
Chiều dài thân máy: 428 mm
Trọng lượng của máy: 1,3 kg
Chiều dài dây nguồn: 2,0 m

Thông số kỹ thuật

MKT-400-146 

Mã đặt hàng

 

Motor máy được bảo vệ bởi 3 tầng lọc bụi 
do đó có thể hút được những hạt bụi nhỏ nhất. 
Hiệu quả hút có thể đạt đến 99,97%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC COMET AS 80 PRO BI-POWER

CMI-080-006

Mã đặt hàng

Có thể hút tất cả các loại đất cát, từ bụi đến gạch,
đá vụn. Máy cũng có thể hút sạch các loại chất lỏng. 

 

có hai động cơ được sử dụng riêng biệt
nhưng vẫn đảm bảo khả năng hút cực mạnh.

 
Hệ thống 3 tầng lọc : 

 
Đặc tính sản phẩm:
Máy có công xuất kép

 
Công dụng:
AS 80 PI- BOWER máy hút bụi hút nước

 
Thông số kỹ thuật: 

MÁY PHUN NƯỚC 

1000W MÁY XỊT RỬA ÁP LỰC PROWASH-100 

 

Công suất: 1kW 220V 50Hz
Lưu lượng max: 5,5 lít/phút
Áp lực định mức: 78 kg/cm3
Áp lực định max: 120 kg/ cm3
Nhiệt độ nước max: 60 độ C

Thông số kỹ thuật

KYD-100-007 

Mã đặt hàng

200W MÁY XỊT RỬA ÁP LỰC KDC-20A

 

Áp lực: 35 Kgs/cm3
Lưu lượng nước: 3.5 lít/phút
Motor 200 W
(Trọn bộ dây và súng phun)

Thông số kỹ thuật

KYD-020-006 

Mã đặt hàng

MÁY PHUN NƯỚC 1400W PW1400

 

Công suất: 1.400 W 
Áp suất nước tối đa:120 bar 
Công suất: 13 A 
Lưu lượng nước: 1,6 Gallon/phút
Chiều dài ống xịt: 35 feet
Điện thế: 220V 
Gọn nhẹ để xách tay

Thông số kỹ thuật

BLK-140-017

Mã đặt hàng

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC C100.4-5 

 

- Công suất: 10-100 bar
- Lưu lượng nước: 320-440 lít/giờ
- Dây điện: 5,0 m
- Áp lực phun: 100 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 40 độ C
- Công suất: 1,3 KW
- Chiều dài ống xịt: 5,0 m
- Kích thước: 188 x 254 x 452 mm
- Trọng lượng: 6,1 kg
- Chức năng: phun xịt bụi bẩn và rửa xe …
  (đây là máy dân dụng)

Thông số kỹ thuật

NIL-100-002

Mã đặt hàng

 
Máy phun rửa áp lực Nifisk-Alto
Model: C 100.4_5
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Tần số

Trọng lượng

Điện thế sử dụng

Công suất quạt hút

24 Kg
1230 V

50-60Hz
2400W 6,50mm

24kPa

By-passt

350m3/h

Dung tích bình
chứa

Chất liệu bình chứa

80 lit

Thép không rỉ
2(1 cho mỗi motor)
800 W

Số lượng quạt
Loại phích cắm

Chiều dài dây dẫn
Loại quạt hút

lưu lương hút
cực Iại

Áp suất hút


