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DC 2800c
Artigo n.º 117601, STD 220/240 V, 50 Hz
A DC 2800c é uma unidade de vácuo com 1200 W, criada para
extracção na fonte e limpeza por vácuo em ambientes exigentes. A
limpeza do filtro é feita por impulso inverso e a mudança do filtro é
fácil e não liberta partículas. A DC 2800c está equipada com um filtro
HEPA (absoluto).
O material captado é recolhido num saco na base do ciclone. O saco de
plástico tem uma patente aplicada ao seu design, permitindo a troca
de sacos sem libertação de poeiras. Com apenas 14 Kg, a DC 2800c
tem um design ergonómico, com uma pega bem colocada e um chassis
que permite conduzir o carro pela mangueira sem dificuldades.

DC 2800c Arranque Automático
Artigo n.º 111301 230V/50 Hz
A DC 2800c Autostart arranca automaticamente ao ligar-se a
ferramenta a ela associada (máximo 1600 W). Esta característica
adicional possibilita economia e conveniência. A unidade pode também
ser operada manualmente.

Arranque Automático – veja página 39.

DC 3800c

DC 2800c fornecida completa com:
– Mangueira flexível (Ø 38) 5 m (Artigo 2105)
– Bocal para chão B 370/38 (Artigo 7235)
– Tubo de limpeza Ø 38 (Artigo 7257)
– 5 Un. Sacos de recolha (Artigo 4713)
– Filtro fino, celulose (Artigo 42029)
– Filtro HEPA (Artigo 42027)

Artigo n.º 114601, STD 230 V 50 Hz
A DC 3800c é especialmente adequada para ferramentas que geram
grandes quantidades de partículas. A unidade tem um grande caudal.
Para poeiras perigosas, o DC 3800c está equipado com um filtro HEPA.
Este extractor é equipado com limpeza por impulso inverso do cartucho.
A sua concepção permite a troca de sacos sem libertação de poeiras.

DADOS TÉCNICOS

DC 2800c

DC 3800c

AxLxC mm
Peso
Admissão
Comprimento da mangueira
Caudal com admissão livre
Pressão negativa, máxima
Potência
Área do filtro fino
Grau de separação do Filtro fino
(EN 60335)
Área do Micro-Filtro
Grau de separação do Micro-Filtro
(EN 60335)
Saco de recolha
Nível de ruído

990x420x400
14 kg
X 50 mm
5 m (Ø 38)
190 m3/h
21 kPa
1200 W
1.5 m2

1375x600x700
35 kg
X 50 mm
5-10 m (Ø 50)
320 m3/h
21 kPa
2300 W
1.8 m2

> 99.9%
0.85 m2

> 99.9%
1.5 m2

> 99.97%
11 l
70 dB(A)

> 99.97%
30 l
75 dB(A)

kPa
20
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DC 3800c fornecida completa com:
– Mangueira flexível 5 m, Ø 50 (Artigo 2401+2129+2107)
– Bocal para chão B 500 (Artigo 7238)
– Tubo de limpeza Ø 50 (Artigo 7265)
– 5 Un. Sacos de recolha (Artigo 4110)
– Filtro fino, polyester (Artigo 42025)
– Filtro HEPA (Artigo 42024)
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Aspiradores para Construção Civil
DC 2800c - o aspirador mais popular na
construção civil!
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Filtro HEPA (absoluto)
Muito leve - 14 kg
Rodas grandes
Estável e robusto
Espaço grande para saco
Elevada capacidade de aspiração - 190 m3/h
Limpeza do filtro por pulso inverso
Acessórios em 38 mm

DC 3800c - ligeiro e com elevada capacidade.
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Filtro HEPA (absoluto)
Ligação simples a tomada monofásica
Pesa apenas 35 kg
Rodas grandes
Aspiração poderosa, 320 m3/h
Limpeza do filtro por pulso inverso
Acessórios em 50 mm
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