VHB436

Bateriový průmyslový vysavač
– Li-ion technologie pro mobilitu a špičkový výkon

„Dosáhněte špičkového
výkonu výběrem 2
nebo 3 Li-ion baterií
pro více než 2 hodiny
nepřetržitého provozu.“

Zbavte se kabelu
a využívejte výhody
Maximalizujte průmyslovou mobilitu, výkon a provozuschopnost
První průmyslový vysavač Nilfisk s bateriovým napájením přináší do vašeho režimu čištění rychlost,
výkon a efektivitu. Nyní můžete snadno čistit oblasti s vysokým provozem a úzké či obtížně
dostupné prostory, aniž byste museli připojovat dlouhý a překážející kabel ke zdroji napájení.

Efektivní a účinné

Bezpečné a chytré

Všestranné a přizpůsobivé

• Modulární, rychle dobíjitelná
Li-ion baterie
• Žádný kabel bránící pohybu

• Minimalizujte riziko zakopnutí
nebo pádu způsobeným kabelem
• Výběrem HEPA filtru bezpečně
zachytíte potenciálně
nebezpečný prach
• Snižte riziko kontaktu obsluhy
s odpadem pomocí Longopac®
• V souladu s předpisy EU
a USA o elektrické bezpečnosti

• Ukliďte v místech, kde je
nainstalováno málo elektrických
zásuvek, nebo tam, kde kabely
představují bezpečnostní riziko
• Dostatečně výkonné pro čištění
skladových regálů, polic a nosníků
• Volitelný držák pro vysokozdvižné
zařízení pro zvedání a přepravu stroje
• Široký výběr příslušenství lze snadno
uložit do držáku na příslušenství

Nepřekonatelná
produktivita
Li-ion baterie umožňují lehčímu bezkabelovému
stroji VHB436 účinně čistit větší plochu za kratší
dobu. Když je baterii zapotřebí dobít, stačí ji zapojit
do zásuvky. Díky rychlému nabíjení lze provádět
úklid častěji a za kratší dobu.

Výhody naší Li-ion technologie
• Možnost rychlého nabíjení: nabití z 0 na 90 %
za pouhé 2 hodiny
• Modulární výkon: prodlužte dobu provozu až
3,5x podle svých potřeb
• Optimální doba provozuschopnosti: snadná
údržba díky náhradním vyměnitelným bateriím
• Špičková životnost až 7 let a více než 1 500
cyklů nabití/vybití
• Konektivita IoT: systém správy baterií sleduje
a zaznamenává výkon

Špičkový výkon
U modelu VHB436 na rozdíl od jiných průmyslových
bateriových vysavačů nebyl obětován výkon za pohodlí.
Jeho 36V bateriové řešení, špičkový podtlak a dokonalá
filtrace se postarají o problematický prach, nečistoty
a špínu od podlahy až po strop, od vnitřního až po
venkovní prostředí.

Technické údaje
Popis

VHB436

VHB436 3B

Typ baterie

Combat II – Li-ion

Combat II – Li-ion

Počet baterií

2

3

Výstupní napětí baterie (V)

36

36

Doba provozu na baterie (min.)

93

147

Doba nabíjení baterie (100 %) (min.)

200

270

Doba nabíjení baterie (90 %) (min.)

120

180

Napětí (režim nabíjení) (V)

110 – 240

110 – 240

Frekvence (režim nabíjení) (Hz)

50/60

50/60

Třída izolace

III

III

Jmenovitý výkon (kW)

2,4

2,4

Průtok vzduchu s hadicí D70 – 3 m (l/min – m³/h)

6333 – 380

6333 – 380

Max. podtlak (mBar)

130

130

Úroveň hlučnosti (dB(A))

71

71

Objem nádoby (l)

50**

50**

Plocha hlavního filtru (cm²)

19 500

19 500

Plocha HEPA filtru (cm²)

35 000

35 000

Vstup (mm)

70

70

Délka x šířka x výška (cm)

105 x 60 x 125

105 x 60 x 125

Hmotnost (kg)

125

135

Délka kabelu (nabíječka) (m)

3

3

*Technické údaje se mohou měnit
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**100litrová verze je k dispozici na vyžádání
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