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Kam:  
Nuo:  

Pramoninis dulkių siurblys DSS 35 M iP: 
 
 „M“ klasės (sveikatai pavojingoms dulkėms)  
sauso (dulkėms) bei šlapio (purvui) siurbimo  
pramoninis dulkių siurblys su nuolatiniu impulsiniu 
filtro nuvalymu („nupurtymu“).  Skirtas darbui  
su elektriniais įrankiais, taip pat dirbtuvių,  
statybviečių, sandėlių, kontorų, automobilių  
ir t.t. valymui.  

                                                                  
 Techninės charakteristikos: 

Naudojamas galingumas, W 1600 
Įtampa, V 230 
Talpa , litrai 35 
Maksimalus oro srautas, l/s 64 
Maksimalus vakuumas, mbar 259 
Filtro paviršius, cm2 8600 
Matmenys, L x B x H, mm 457 x 400 x 535 
Svoris, kg  15,0 
Komplektacija: 5m ilgio (Ø35mm) žarna, 2 

plast.vamzdžiai , lenkta rankena 
su anga orui, grindų antgalis, 
siauras antgalis, universaluas 
antgalis, apvalus šepetys, 
adapteris įrankiui su siurbimo 
reguliavimu, plastikinis maišas, 
kartridžas priedams 

Kaina, € be PVM 620.00 
     Užsakymo kodas: ee-09919, kainos nurodytos be PVM. 
 
 Dulkių siurblys DSS 35 M iP, tai: 
 

 Automatinis filtrų valymas elektromagnetiniu impulsu („nupurtymas“). 
 Kontroliuojamas slėgių skirtumas užsinęšus filtrams 
 Pastovus didelis oro siurbimas net ir filtro valymo metu 
 Didelis filtrų plotas – didelis įsiurbimo našumas. 
 Elektronika kontroliuojamas švelnus siurblio įjungimas. 
 Rozetė elektrinio  įrankio įjungimui ir automatinis siurblio valdymas dirbant su juo. 
 Vandens lygio sensorius – nereikalinga priežiūra siurbiant vandenį. 
 Dvi poliesterinių filtrų kasetės – efektyvu, patikima, lengva valyti. 
 Kompaktiškas dizainas – mažas dydis ir žemas svorio centras. 
 Kartridžas priedams ( siurbimo vamzdžiams ir antgaliams). 
 Žarnos prijungimo galai ardomi – lengva žarną prasiilginti. 
 M klasės dulkių siurblys, su plastikiniu maišu surenkantis min. 99,99% dulkių.  
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Naudotini priedai: 
 Priedas Pavadinimas, markė, užsak.kodas Kaina, € be PVM 
           

             

 
Dirbtinės vilnos (poliesteriniai) maišai,   
5 vnt / pokas,   ee-35321 
 

  
    
   33,00 / pok 

 
                                

 
Plastikiniai maišai,  5 vnt / pokas,       
ee-35320 
 

 
 
   64,00 / pok 

 

                 

 
Polesteriniai gofrofiltrai, kasetės,   
ee-35301 
 
 

 
    93,00  
     

       

               

 
Priedų modulis, ee-35315 
 
 
 

 
    52,00 

 

            

 
Antgalis su intarpu vandeniui, ee-35314 
 
 

 
    27,00 

 

            

 
Vandens antgalis, ee-35311  

 
    31,00 

 

           

 
 Guminis konusinis antgalis, ee-35205 

 
    17,60 

 

            

 
 Grindų antgalis (universalus), ee-35304 

 
    36,00 

 

           

 
  Siauras antgalis, ee-35203 

 
     5,20 

 

           

 
 Guminė pakopinė mova, ee-35316 

 
   23,00 
 

 
Paruošė:  

 
Data:       Parašas: 


