RONDA C120 waterzuiger, inclusief
afvalcontainer
De Ronda C120 waterzuiger is een eenvoudige en zeer krachtige
zuigunit die speciaal gemaakt is voor de MGB 120 Kliko
container. De adapter van de Ronda C120 sluit nauwkeurig aan
op de container en wordt met 2 solide metalen klembeugels
bevestigd. De Ronda C120 neemt geen grote ruimte in beslag en
is altijd stand-by.
De Ronda C120 is ontworpen om grote hoeveelheden water te
absorberen en perfect geschikt voor grotere
schoonmaakwerkzaamheden. Wanneer er grotere
hoeveelheden vloeistoffen verwijderd moeten worden kan de
compacte unit eenvoudig worden opgetild of worden verwijderd

Zeer grote opvangcapaciteit

waarna men de vloeistoffen direct in de container kan werpen.

Veel filters toepasbaar

Deze professionele waterzuiger is zeer geschikt voor de

Laag geluidsniveau

industrie en de bouw.
Er bevindt zich een contragewicht aan de binnenkant van de
machine gemonteerd voor stabiliteit. Dit contragewicht mag
niet worden verwijderd.
Levering

De Ronda C120 wordt geleverd inclusief het filter, de zuigbuis,
de slang en de zuigmond. De machine wordt eveneens geleverd
met de afvalcontainer en het versterkingsframe.
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Technische specificaties

Optioneel

Onderdruk

24000 Pa

Zuigvermogen

353 W

Standaard slanglengte

4 mtr

Kabellengte

15 mtr

Spanning

230 V

Flow

209 m³/h

Geluidsdruk onbelast

<70 dB(A)

Vermogen

1,2 kW

Voorfilter

0,35 m²

Tankinhoud

90 ltr

Gewicht

22 kg

Merk

Ronda

Afmetingen lengte

500 mm

Afmetingen breedte

500 mm

Afmetingen hoogte

1270 mm

Voorfilter klasse

M klasse

Easy Brush voor moeilijk bereikbare plekken
Artikelnummer: 4332010001

Vloeistoffilter 35L met ring t.b.v. C120
Artikelnummer: 3084674035

Zuigmond voor water, ø36.6 mm (370 mm breed)
Artikelnummer: 3084383621
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