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 b Πολύ συμπαγής, εύχρηστη και ελαφριά ηλεκτρική σκούπα με ιμάντα 
ώμου για φορητή χρήση. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, είναι κα-
τάλληλη για κάθε όχημα

 b Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρ-
ρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαίρετο 
αποτέλεσμα αναρρόφησης

 b Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, το φίλτρο 
απαλλάσσεται από την εναποτεθείσα σκόνη με συγκεκριμένη ριπή αέρα

 b Βελτιστοποιημένος καθαρισμός και αυξημένη χωρητικότητα κάδου χάρη 
στο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

 b Με χώρο φύλαξης για αξεσουάρ χάρη στα ενσωματωμένα στηρίγματα 
στην κεφαλή αναρρόφησης

 b Διαθέτει συμπαγή εύκαμπτο σωλήνα Ø 32 mm μήκους 0,5 m με δυνατό-
τητα επέκτασης έως 2,5 m. Πολύ εύχρηστη, μεταφέρεται εύκολα

 b Σύστημα κίνησης που τοποθετείται εύκολα, διατίθεται ως αξεσουάρ
 b Ηλεκτρική σκούπα υψηλής απόδοσης για επαγγελματική χρήση κατά 

την τελική συναρμολόγηση, τον καθαρισμό οχημάτων κ.λπ. Εύκολη 
σύνδεση των ηλεκτρικών εργαλείων FLEX με το σύστημα FLEX Clip για 
εργασίες αναρρόφησης σκόνης

 b Βέλτιστη λύση για εργασίες καθαρισμού σε γραφεία, αποθήκες, συνερ-
γεία και οχήματα

 b Με λειτουργία Eco, που παρατείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρί-
ας έως και 30 λεπτά με μέγ. υποπίεση 12.000 Pa

 b Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18,0 V FLEX. 
Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής

VC 6 L MC 18.0
Συμπαγής ηλεκτρική σκούπα με χειροκίνητο 
καθαρισμό φίλτρου, 6 l, κατηγορίας L
Αριθ. παραγγελίας 481491
GTIN 4030293215610

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση συσσωρευτή 18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφη-
σης 1400 m³/h

Μέγ. υποπίεση 12000 Pa
Επιφάνεια φίλτρου 3000 cm²
Χωρητικότητα κάδου 6 L
Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης χωρίς
Μήκος σωλήνα 2,5m
Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης 1 τμχ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 240 x 200 x 400 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή 3,3 kg

 
Βασικός εξοπλισμός
1 Σωλήνας αναρρόφησης με έλεγχο ροής αέρα (487295) 
1 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (488151) 
1 Φίλτροσακούλα fleece (487287) 
1 Σωλήνας χειρός (487198) 
1 Στενό ακροφύσιο (487201) 
1 Στρογγυλή βούρτσα (487228) 
1 Ακροφύσιο ταπετσαρίας (487236) 
1 Ιμάντας ώμου με επένδυση (487244)


