MOBILNE ODSYSACZE PYŁU
NORTON CV4E40/L I CV4E40/M

IDEALNE PARTNERSTWO ,,NORTON POWERED BY GHIBLI”
Aby zapewnić wiarygodne, najwyższej jakości rozwiązania, współpracujemy z firmą
Ghibli & Wirbel, która jest wiodącym producentem w sektorze profesjonalnego sprzątania.
Wykorzystując ich doświadczenie i wiedzę możemy zaoferować:
• Najwyższej klasy jakość i wydajność, z 5-letnią gwarancją na odkurzacz.
• Wyłączność na europejskim rynku autorefinishingu i rynku morskiego.
• Europejska sieć centrów obsługi posprzedażowej i napraw.

MOBILNE ODSYSACZE PYŁU NORTON CV4E40/L I CV4E40/M
WŁAŚCIWOŚCI i KORZYŚCI
• Niezawodne i wygodne odkurzacze, które mogą być używane z elektronarzędziami lub bez.
• Idealny do użytku z narzędziami elektrycznymi i pneumatycznymi dzięki opcjonalnemu
zestawowi combi, co pozwala uniknąć konieczności stosowania dodatkowej sprężarki.
• Pojemność 40 litrów.
• Są przenośne, co ułatwia użytkowanie w ruchliwym warsztacie.
• Potężna próżnia 1350 W zapewnia doskonałe ssanie przy użyciu szlifierek elektrycznych
i pneumatycznych, nawet przy użyciu dwóch maszyn.
• Wyposażone w automatyczny system czyszczenia filtra „Nonstop Vac!”, który zapewnia,
że maszyny zawsze działają z maksymalną wydajnością, odwracając przepływ powietrza
co 12 sekund, aby stale czyścić filtr bez pomijania wydechu lub podłączonego narzędzia.
• Klasa filtracji „L” jest idealna do stosowania w obszarach przemysłowych, w których występuje pył niskiego ryzyka.
• Klasa filtracji ,M” nadaje się do bardziej niebezpiecznych środowisk, w których cząsteczki
kurzu są bardziej szkodliwe.
• Przejrzysty panel sterowania umożliwia regulację przepływu powietrza i ustawień w zależności od używanej maszyny i akcesoriów.
• Cała próżnia jest antystatyczna, łącznie z akcesoriami, takimi jak wąż, co zapewnia bezpieczne środowisko pracy
• Solidna obudowa i przedziały organizacyjne utrzymują przewody, złącza i akcesoria poza linią
pracy, pomagając utrzymać zorganizowaną i uporządkowaną przestrzeń roboczą w warsztacie.
• Każda maszyna jest objęta 5-letnia gwarancją na wady produkcyjne i wady podzespołów.

DANE TECHNICZNE NORTON CV4E40/L I CV4E40/M
NORTON VACUUM
PREMIUM CV4E 40/L

NORTON VACUUM
PREMIUM CV4E 40/M

Numer artykułu

78072754265

78072754268

Napięcie - częstotliwość

220-240V 50/60 hz

220-240V 50/60 hz

Maksymalna moc zasilania

1350 W

1350 W

Moc znamionowa
Powierzchnia filtrująca
(płaski filtr główny)
Natężenie przepływu powietrza

1100 W

1100 W

0,5 m2

0,5 m2

76 l/s

76 l/s

Próżnia

250 mbar

250 mbar

Pojemność kontenera

41 l

41 l

Pojemność użytkowa

26 l

26 l

Pojemność użytkowa worka

20 l

20 l

Kod IP

IPX4

IPX4

Kabel zasilający

7m

7m

Wymiary

625x385x545 mm

625x385x545 mm

Waga (bez akcesoriów)

21 kg

21 kg

Średnica akcesoriów

33 mm

33 mm

AKCESORIA OPCJONALNE NORTON CV4E40/L I CV4E40/M
Opis

Numer artykułu

1. Zestaw modułów pneumatycznych do CV4E40 L/M

78072755387

2. Filtr płaski klasa L/M do CV4E40 L/M

78072756714

3. Worki tekstylne do CV4E40 L/M (10 SZT)

78072756715

4. Worki polietylowe do CV4E40 L/M (1 SZT)

78072756716

5. Wąż antystatyczny – 5 m

78072757323

6. Wąż antystatyczny – 7 m

78072757449

7. Wąż antystatyczny – 10 m

78072757450

1
2

3
4

5-7
8-10

Antystatyczny zespół węża
do narzędzi pneumatycznych – 5 m
Antystatyczny zespół węża
9.
do narzędzi pneumatycznych – 7 m
Antystatyczny zespół węża
10.
do narzędzi pneumatycznych – 10 m
8.

78072757452

11

78072757454
12

78072757455

11. Złącze powietrza „Y” na dwa narzędzia

78072757457

12. Zestaw adapterów do CV4E40 L/M

78072756755

13. Zestaw akcesoriów do odkurzacza CV4E40 L/M

78072756753

14. Zestaw uchwytów transportowych do CV4E40 L/M

78072756754

15. Zestaw zdalnego sterowania do CV4E40 L/M

78072756756

13

14
15

Przenośny, co ułatwia
użytkowanie w ruchliwym
warsztacie.

Uchwyt, wsporniki i przegródki.
Bardzo praktyczna organizacja
bezpośrednio w próżni.

Panel sterowania.
Kompletny, ale prosty.
Łatwa, intuicyjna obsługa.

Zestaw pneumatyczny Combi.
Opcjonalny moduł pneumatyczny.
Gniazdo elektronarzędzia
NONSTOP VAC!
Automatyczny system
czyszczenia filtra.

Solidna obudowa.

Koła przednie/tylne.
Obrotowe przednie koła z blokadą
kierunku i hamulcem, duże tylne koła.
Dobra manewrowość.

Mocny silnik. Duża pojemność,
wytrzymała i mocna próżnia 1350 W.
Szeroka gama
akcesoriów antystatycznych.

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
ul. Norton 1
62-600 Koło
Polska

www.nortonabrasives.com

Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

Norton jest zastrzeżonym znakiem towarowym

www.youtube/NortonAbrasivesEMEA
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