RONDA 200H Power/1450W stofzuiger
met H-klasse filter
De Ronda 200H Power is een H-klasse kwaliteitsstofzuiger, die
naast het algemene stofzuigen ook gebruikt kan worden voor
het afzuigen van stof van handgereedschap.
Hierbij zijn grotere hoeveelheden zeer fijne of gevaarlijke stof
geen enkel probleem voor de Ronda 200H Power.

Enorme zuigkracht
De Ronda 200H Power beschikt over een sterke motor met de
nieuwste motortechnologie.
Deze stofzuiger heeft een wattage van 1450 Watt. Tevens heeft

Lange levensduur

de machine een onderdruk van 29,5 kPa(!). Dit zorgt ervoor dat

Geschikt voor het stofafzuigen vanuit handgereedschap de machine een zeer hoge zuigkracht heeft.
Zelfreinigend (tube)filter

Levering

Blijvende hoge zuigkracht
Eenvoudige filterreiniging tijdens gebruik

Deze machine wordt geleverd inclusief de filters en een

Laag geluidsdrukniveau

volledige set accessoires, waaronder buizen, een slang en

HEPA-Filter klasse H (EN 60335-2-69, filtert 99,995%)

verschillende mondstukken.

Contactdoos met in/uit schakelautomaat
Bij het uitschakelen van het handgereedschap zuigt de
machine nog 7 seconde na

Toepassingen
De machine is zeer geschikt voor de bouw en de industrie, maar

Gemakkelijk te transporteren

ook in andere sectoren waar hoge eisen worden gesteld aan
veiligheid.

Schakelautomaat
De ingebouwde contactdoos met in-/uitschakelautomaat kan
tot max. 2000 W belast worden.
Deze contactdoos zorgt ervoor dat, bij inschakeling van het
aangesloten apparaat, de RONDA 200 automatisch zal worden
ingeschakeld.
Nadat de machine wordt uitgeschakeld loopt deze nog 10-15
sec. door alvorens deze zal worden uitgeschakeld.
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Technische specificaties

Optioneel

Kabellengte

8 mtr

Type

200H Power

Geluidsdruk onbelast

<70 dB(A)

Tankinhoud

16 ltr

Gewicht

15 kg

Aansluitkoppeling

50 ø mm

Afmetingen hoogte

795 mm

Afmetingen lengte

450 mm

Spanning

230 V

Onderdruk

29500 Pa

Max. slanglengte

10 mtr

Luchtdebiet

194 m³/h

Afmetingen breedte

430 mm

Voorfilter

0,8 m²

Tube filter Ronda 200H Power/400

Voorfilter klasse

M klasse

Artikelnummer: 3084671111

Hoofdfilter

1,1 m²

Hoofdfilter klasse

H klasse

Merk

Ronda

Vermogen

1,45 kW

Synthetische stofzakken Ronda 200H Power (10
stuks)
Artikelnummer: 3084640053

Hepa filter (H14) Ronda 200H Power (voor versies
vanaf 01-01-2020)
Artikelnummer: 3084675036
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