NT 30/1 Tact Te*EU
Oblíbenec řemeslníků mezi vysavači pro vysávání mokrých a suchých nečistot: Kärcher NT
30/1 Tact Te se zásuvkou pro připojení nářadí se spínací a vypínací automatikou a systémem
čištění filtru Tact pro práci bez přerušení.



Systém automatického čištění filtru Tact
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Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a
vypínací automatikou

Filtr se čistí sám plně automaticky a bez snížení sací síly silnými
nárazy vzduchu.
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Na trhu jedinečná doba životnosti minimálně 180 kg jemného prachu.

Spojka nářadí s šoupětem vzduchu a gumovou násadkou

Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.
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Komfortní, boční možnost uložení štěrbinové hubice a
objímky nářadí

Nová spojka zajišťuje optimální spojení s elektrickým nářadím.
Pomocí otočného kroužku na základním tělese spojky lze upravovat
sací sílu.



Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.
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NT 30/1 Tact Te*EU

 Plochý skládaný PES filtr
 Antistatická příprava
 Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)

Technické údaje
Objednací číslo

1.148-211.0

EAN kód

4054278046006

Druh proudu

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Množství vzduchu

l/s

74

Podtlak

mbar / kPa

254 / 25,4

Objem nádrže

l

30
Plast

Materiál nádrže
W

Hladina hluku

1380
DN 35

Standardní jmenovitý průměr
dB

69
1

Počet turbín
Hmotnost

kg

13,5

Rozměry (D x Š x V)

mm

560 × 370 × 580

Sací hadice

m

4 / s kolenem

Očištění filtru

Tact filtr Clean

Sací trubka

kusy × m /
mm

2 × 0,55 / 35 / Ušlechtilá ocel

Ochrana proti nárazu



Filtrační sáček

kusy

1 / Vliesový filtrační vak

Ochranná třída

I

PE plastový sáček pro bezprašnou
likvidaci

kusy

1

Vodicí kolečka s brzdou



Mokro-suchá podlahová hubice

mm

360

Vybavení

Spárová hubice
Adaptér pro připojení elektrického
nářadí




Vypínací automatika při dosažení max.
plnicího množství



Spínací automatika pro elektronářadí
Antistatická příprava




Plochý skládaný filtr

PES

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Příkon

