RONDA 1800H stofzuiger met 28 liter
container en H-klasse filter
De Ronda 1800H Power is een krachtige stofzuiger met H-klasse
filter die geschikt en goedgekeurd is voor het afzuigen van
grote hoeveelheden zeer fijne en/of gevaarlijke stoffen.
De machine kan zowel voor het normale stofzuigen als voor
afzuiging rechtstreeks vanaf het handgereedschap gebruikt
worden.
De Ronda 1800H Power is uitgerust met de nieuwste
motortechnologie (1450W), die een hoge mate van zuigkracht
garandeert, zelfs als een langere zuigslang vereist is.

Geschikt voor afzuiging i.c.m. handgereedschap
Zelfreinigend teflon-gecoat multi-tube filter (BIAstofklasse M)

De motor wordt gestart via een ingebouwde softstart, die het
stroomverbruik tijdens het opstarten vermindert en dus zowel
de motor als het elektrisch systeem beschermt.
Mocht de luchtstroom in de slang onder de 20 m/sec komen,

Continue zuigkracht

bijvoorbeeld door een verstopte slang of een overvolle

Filterreiniging tijdens gebruik

container, waardoor de gebruiker en de omgeving blootgesteld

BIA-geclassificeerd HEPA-filter in stofklasse H (filtert
99,999% bij 0,3 µm)

kunnen worden aan onnodige stofoverlast, dan wordt een
alarm geactiveerd in de vorm van een piepsignaal.

Contactdoos met in/uit schakelautomaat
Groot en robuust frame

Zelfreinigend effect

Laag geluidsniveau

Het grote 'multi-tube' filter heeft een zelfreinigend effect, dat

Elektrostatisch afgeleid

samen met de teflon-coating het filter perfect maakt om met

Alarm bij te lage luchtstroom

grote hoeveelheden fijnstof te werken, zoals cement of gipsstof.
Een efficiënte schokklep maakt het mogelijk het multi-tube filter

Soft-start motor
Bij het uitschakelen van het handgereedschap zuigt de
machine nog 7 seconde na
Ook verkrijgbaar met metalen container
Beschikt over houder voor de zuigmond, inclusief buis

tijdens het gebruik te reinigen. Dit is een robuust systeem
zonder veel bewegende delen en een lange levensduur.

Levering
De Ronda 1800H wordt geleverd inclusief de filters en een
volledige set accessoires, waaronder buizen, een slang en
verschillende mondstukken.
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Technische specificaties

Optioneel

Kabellengte

8 mtr

Type

1800H Power

Geluidsdruk onbelast

<70 dB(A)

Frequentie

50 Hz

Tankinhoud

28 ltr

Gewicht

33 kg

RONDA Plastic zak t.b.v. Ronda 1200/1800

Aansluitkoppeling

50 ø mm

Artikelnummer: 3084649996

Afmetingen hoogte

1300 mm

Afmetingen lengte

550 mm

Spanning

230 V

Onderdruk

29500 Pa

Luchtdebiet

194 m³/h

Afmetingen breedte

550 mm

Voorfilter

1,4 m²

Standaard slanglengte

4 mtr

Zuigvermogen

400 W

Hoofdfilter

1,1 m²

Nominaal vermogen

1,23 kW

Merk

Ronda

Vermogen

1,45 kW

Hepa filter (H14) Ronda 200H Power/1800H Power
AQR versies tot 2018
Artikelnummer: 3084675006

Longopac, 92 meter plastic slang (4 x 23 meter)
54mµ
Artikelnummer: 3084642800
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