Husqvarna S26 EIKEN PROCESSIERUPS ZUIGER
ZÉÉR EFFECTIEF:
GROOT LUCHTVOLUME & HEPA FILTERING
Voor het effectief opzuigen van lichte deeltjes is een groot luchtvolume belangrijk.
De HEPA13 filtering zorgt dat deze deeltjes niet meer de stofzuiger kunnen verlaten.

H-Klasse
Internationaal worden
stofzuigers ingedeeld
in 3 klassen (L,M,H),
waarvan H (High)
de hoogste
klassificering is.

slimme transportbeugel

snel en veilig
HANDMATIG filter
SCHOON BLAZEN
In slechts 5x5 seconden
wordt het filter van binnenuit
schoon geblazen.
ZONDER de machine
te openen!

effectieve 3 staps filtering
De ingezogen lucht wordt in 3 stappen zó effectief gefilterd, dat de uitgeblazen lucht (bijna) puur is.

De machine kan ‘op de rug’ gelegd
worden waarbij hij steunt op
de grote wielen en de handgreep /
transportbeugel.

lange
levensduur
pre-filter

• Grote zuigkracht
• Groot luchtvolume
• Polyester voorfilter kan
tegen vochtig organisch
materiaal
• Filterreiniging dmv
doorblazen filter
• Volledig gesloten systeem
Verkrijgbaar bij uw
Husqvarna dealer
of bel direct 036-5210030

!
gesloten systeem
Er komen ook bij het reinigen van de
filters of het vervangen van de zak
geen gevaarlijke deeltjes vrij.

De ingezogen lucht gaat een draaiende beweging volgen,
vergelijkbaar met een cycloon. Door het vertragen van de
snelheid, blijven de zware deeltjes onderin de container.

De ingezogen lucht wordt aan
de zijkant van de container,
aan de onderzijde van het
pre-filter binnengezogen.
Hierdoor wordt het pre-filter
niet direct door stofdeeltjes
geraakt en gaat deze
langer mee.

2. groot POLYESTER pre-filter
De middelgrote deeltjes worden gefilterd in het pre-filter.
Groot filter oppervlak voor lang ongestoord doorwerken.
Polyester filter. Van binnenuit met water te reinigen.

3. veilige dubbele hepa13 filtering
De gevaarlijke deeltjes (kwarts fijnstof, brandhaartjes van
processierupsen, asbest, ...) worden veilig gefilterd en aan
de binnenzijde van de HEPA 13 filters opgeslagen.
Individueel DOP getest op lekkage & middels een ‘burst’
test getest op breek bestendigheid.

Gepoedercoate
container
Veel duurzamer dan de
gangbare gespoten containers.

4. longopac

robuust frame
Gemaakt van dikke buizen,
voorzien van poedercoating.

slang te verlengen
Voor het zuigen van
processierupsen kan
een slang van 20 meter
(accessoire) gebruikt
worden.

400.000 liter per uur
Zeer grote luchtstroom, speciaal voor het
opzuigen van de kleinste deeltjes.

www.EPRzuiger.nl

1. cycloon filtering

grote wielen

urenteller

De stofzuiger is op de
achterwielen gemakkelijk
ook over ruwere
oppervlakken te rijden.

!

onbelemmerde
luchTStroom
Doordat de filtering zo effectief is,
konden de DUBBELE motoren direct
onder de HEPA filters geplaatst
worden.
Hierdoor bijft de luchtstroom over een
lange periode onveranderd sterk.

‘Eindeloze’ stofzak; kan verwisseld
worden zonder dat de opgezogen
deeltjes weer vrij komen.
Hierdoor beschermd de S26 niet alleen
tijdens het opzuigen, maar tijdens
het gehele gebruik.

luchtstroom meter
Geeft aan wanneer het filter gereinigd
moet worden.

!

230V 2400W
Werkt op een aggregaat en 16A zekering
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