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SPRINTUS N30/1KS 

N 30 /1 

silnik Ametek by-pass
moc silnika W 1 x 1300
turbina pojedyńcza
podciśnienie mmH2O 2600
przepływ powietrza l/sec 71
pojemność zbiornika l 30
ciężar kg 7,0
materiał zbiornika metal
poziom hałasu dB 70
średnica akcesoriów 32
długość przewodu elektrycznego m 10
filtr std. 5-cio warstwowy
wymiary cm 59 x 40 x 36
nr katalogowy 109.001  

Akcesoria standardowe 32 mm:

Uniwersalny, cichy, jednosilnikowy odkurzacz do pracy na 
sucho i mokro z gniazdem do podłączenia elektronarzę-

dzi o łącznej mocy 2000 W. Posiada regulator siły ssania w 
zakresie 70 - 100%, co bardzo ułatwia podłączanie różnych 
narzędzi i pracę na różnych powierzchniach. Unikalny cyklo-
nowy system separacji wody sprawia, że nie są już potrzeb-
ne dodatkowe filtry a czuły pływak reaguje nawet na wzrost 
piany w zbiorniku (przekrój poniżej). Podłączenie rury do odku-
rzacza realizowane jest poprzez specjalny, trwały zatrzask. 

Standardowo wyposażony jest w papierowy filtr do ochrony 
głowicy przed drobnym pyłem, natomiast worek „płócien-

ny” wykonany jest ze specjalnej tkaniny zatrzymującej więk-
szość cząsteczek kurzu, nawet tych najdrobniejszych.  

102.017 102.016 109.070 102.018 109.069109.071

Szkic pokazuje działanie 
cyklonu i rozbijanie zas-
sanej do zbiornika wody
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