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Superpro 700 serie       

De Pacvac rugzakstofzuiger Superpro geeft een nieuwe 

dimensie aan stofzuigen.  De hoge prestatie en het grote  

gebruiksgemak is het resultaat van 30 jaar ontwikkeling. 

Dankzij het doordachte en ergonomisch gevormde harnas 

draagt u de machine comfortabel op de heupen en hangt het 

niet aan uw schouders.

De Pacvac Superpro is door de ISSA getest en omschreven als 

de meest eiciënte stofzuiger. De capaciteit van een rugzak-

stofzuiger (675m²/h) is gemiddeld drie maal groter dan van 

een reguliere stofzuiger.

- Ergonomisch en comfortabel harnas

- Doorzichtige kap, zicht op de stofzak i.v.m. leegmaken

- 3-traps ilter systeem

- Hepa-ilter H13

- Sterk elastiek zorgt voor veiligheid, voorkomt uitval

- Blow-through motor, maximale zuigkracht en duurzaamheid

- Schone motorbehuizing, maximale veiligheid

- Heupgordel voorzien van ophangpunten

- Optioneel: voorzien van schakelautomaat
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PACVAC Rugzakstofzuiger
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Uw dealer: 

Door zijn compactheid en lage gewicht (5 kg) is de 

Pacvac Superpro een geweldige ervaring. 

U reinigt er eenvoudig grote oppervlakken mee:  

trappenhuizen, magazijnstellingen of grote omvang-

rijke machines vormen geen enkel obstakel meer. 

De uitvoering met accu geeft u een volledig vrij  

gevoel, u bereikt er elke werkplek mee. 

TECHNISCHE GEGEVENS PACVAC SUPERPRO 700 SERIE

Type nr. : Superpro batterij 700 7PV700BOS1

Superpro 700 standaard 7PV700OSS1

Superpro 700 Micron 7PV700MOS1

Superpro 700 Micron auto 7PV700MOS2

Spanning: 230 V / 1-fase 50 Hz

24 V DC (batterij)

Vermogen: 1000 W (blow through motor)

400 W (batterij)

Luchtstroom: 38 l/sec

137 m2/h

29 l/sec (batterij)

104 m3/h (batterij)

Filterzak: 5 ltr

Gewicht: 5 kg

6,1 kg (batterij)

Geluid: 65 dB (A)

62,5 dB (A) (batterij)
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