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Picture shown may not represent model quoted

 Nové průmyslové mokrosuché vysavače MAXXI II WD přinášejí celou

řadu inovativních konstrukčních prvků, které jsou navrhnuty tak, aby

umožnili uživateli při jeho každodenním použití snadnou údržbu, lepší

ergonomii a vyšší produktivitu. Speciálně konstruovaná sklopná hlava

motoru umožňuje snadnou kontrolu filtru bez toho, aby se musel

nadzvedávat motor. Kromě toho hlava motoru umožňuje, aby bylo možné

kontejner vyprázdnit bez toho, aby se muselo hýbat s komponenty, čímž

se zabrání jejich poškození nebo ztrátě. MAXXI II 75 je vybaven se

samostatným podvozkem a je ideálny pro namáhavé úkoly, zvláště v

drsných a mokrých podmínkách jako jsou staveniště lehký průmysl a pro

čištění po vodařích, elektrikářích a pod.

•    Dvojitý filtrační systém pro různé substance bez potřeby lidského

zásahu

•    Snadné vyprazdňování s nasazenou hlavou motoru

•    Nerezové trubky

•    Intuitivní zamykací mechanismus

•    Vodě vzdorný filtr chrání motor před vniknutím pěny

•    Flexibilní a praktická montáž nářadí a příslušenství

•    Pevné ocelové madlo

•    Výklopný mechanizmus

•    Průsvitná vypouštěcí hadice pro kontrolu hladiny vody v kontejneru

•    Kontejner se dá lehce odebrat z podvozku pro čištění

•    Při vyklápění se kontejner otáčí na ocelovém madle

 MAXXI II 75 nabízí snadné a účinné mokro-suché vysávání bez potřeby měnit filtry. Unikátní duální filtr umožňuje použít stroj jak pro mokré i suché

aplikace bez nutnosti měnit filtry. Díky MultiFit připojení je příslušenství vysavačů MAXXI II kompatibilní s veškerým příslušenstvím ATTIX

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required

MAXXI II

75-1WD

220-240V/50-60

EU

MAXXI II

75-2WD

220-240V/50-60

EU

Hadice k vysavačům

hadice kompletní 107407336 1 ● ●

Hubice k vysavači mokré

podlahová hubice D40 gumové lišty 107407338 1 ● ●

Hubice na tvrdý povrch

podlahová hubice D40 kartáč 107407339 1 ● ●

Hubice pro spáry

štěrbinová hubice 107408850 1 ● ●

Filtry

kazetový filtr 55-75 l 107407300 1 ● ●

Mokré filtry

vložka na mokré vysávání 75-55 l 107407302 1 ● ●

Prodlužovací trubice

Trubka prodlužovací D40 - SS 107407337 1 ● ●

Komerční vysavače MAXXI II 75 WD
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Model
MAXXI II 75-1WD

220-240V/50-60 EU

MAXXI II 75-2WD

220-240V/50-60 EU

Ref. no. 107405168 107405169

PRODUCT FEATURES

Držák trubice ● ●

Duální filtrační systém ● ●

Držák kabelu ● ●

Držáky příslušenství ● ●

Vypouštěcí hadice ● ●

Dva motory ●

Technical specifications
MAXXI II 75-1WD

220-240V/50-60 EU

MAXXI II 75-2WD

220-240V/50-60 EU

Energy Label

Délka přívodní šňůry (M) / typ zástrčky 10/EU 10/EU

Napětí / frekvence (V/HZ) 220-240/50-60 220-240/50-60

Ip třída ochrany IP24 IP24

Příkon pmax (W) 1350 2500

Příkon piec (W) 1250 2400

Sací výkon na konci trubky (W) 250 390

Míra průtoku vzduchu (l/min) 2880 4320

Podtlak (MBAR/KPA) 200/20 210/21

Úroveň hlučnosti (DB(A) BS 5415) 64 66

Úroveň hlučnosti (DB(A)IEC 704) 82 84

Objem nádoby (L) 75 75

Objem prachového sáčku (L) 44 44

Plocha mokrýho filtru (cm2) 1840 1840

Plocha kazetového filtru (cm2) 4410 4410

Délka hadice (M) 2.5 2.5

Průměr hadice (MM) 40 40

Délka x šířka x výška (CM) 84 x 62 x 100 84 x 62 x 100

Hmotnost (KG) 27 28

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required

MAXXI II

75-1WD

220-240V/50-60

EU

MAXXI II

75-2WD

220-240V/50-60

EU

Hubice pro spáry

štěrbinová hubice 107408850 1 ● ●

Prodlužovací trubice

Trubka prodlužovací D40 - SS 107407337 1 ● ●

Komerční vysavače MAXXI II 75 WD
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Accessories Ref. no.
Min.

required

MAXXI II

75-1WD

220-240V/50-60

EU

MAXXI II

75-2WD

220-240V/50-60

EU

Filtrační pytle

FLEECE FILTER BAG PU 5 PCS 302002892 1 ○ ○

Hubice k vysavači mokré

podlahová hubice D40 gumové lišty 107407338 1 ● ●

Hadice k vysavačům

hadice kompletní 107407336 1 ● ●

Filtry

kazetový filtr 55-75 l 107407300 1 ● ●

kazetový filtr 55-75 l HEPA 107409007 1 ○ ○

Ostatní

sada čerpadla VL 500 220/240 V 107408801 1 ○ ○

Mokré filtry

vložka na mokré vysávání 75-55 l 107407302 1 ● ●

Hubice na tvrdý povrch

podlahová hubice D40 kartáč 107407339 1 ● ●

Systém 50 Hadice vysavače

Hrdlo DN50 otočné 15101 0 ○ ○

Sací hadice 50 MEWA 11984 0 ○ ○

Spojovací prvek D50 pro sací hadici černý PVC 6330 0 ○ ○

Komerční vysavače MAXXI II 75 WD


