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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De Nilfisk GU 700A is een rechtopstaand model voor de dagelijkse
reiniging van tapijt. Dit is de "industriële" borstelstofzuiger voor grote
oppervlakken tapijt. Deze borstelstofzuiger maakt reinigen eenvoudig en
aangenaam.
De GU 700 is een rechtopstaand model voor het dagelijks stofzuigen van
tapijten. De GU 700 is een borstelstofzuiger voor intensief gebruik
waarmee grote tapijtoppervlakken gezogen en geborsteld kunnen worden.
Met deze borstelstofzuiger kan men gemakkelijk, snel en prettig werken.
De machine is voorzien van twee motoren, een aparte motor voor de
borstel en de afzuiging, wat voor uitstekende prestaties en een goede
duurzaamheid zorgt. Alle hulpstukken kunnen in de opbergruimte
meegenomen worden

• 64 cm werkbreedte
• Twee zuigmotoren voor grote zuigprestaties
• Een borstelmotor
• Ingebouwde slang en buis voor moeilijk bereikbare plaatsen

● Standaard uitrusting

Model GU 700 A

Artikelnummer 56330910

Kenmerken

Motor-aangedreven borstel ●

Technische specificaties GU 700 A

Stekkertype EU

Nominaal vermogen, borstelmotor (W) 300

Volt/frequentie (V/Hz) 230/50

IP beschermingsklasse IP30

Nominaal vermogen (W) 2250

Zuigkracht buiseinde (W) na

Luchtstroom (l/sec.) 52

Vacuüm aan mondstuk (kPa) 22.2

Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415 68

Geluidsniveau (dB(A) IEC 704) 81

Werkbreedte (mm) 640

Kabellengte (m) 23

Tankinhoud (l) 35

Stofzakinhoud (l) 35

Slanglengte (m) Max 1.42
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Technische specificaties GU 700 A

Borsteldiameter (mm) 640

Lengte x breedte x hoogte (mm) 1040x750x970

Gewicht (kg) 51

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
GU 700 A

FiltersFiltersFiltersFilters

Filter CL206 56384898 1 ○

Filter HC 510 56330573 1 ○

ZuigslangZuigslangZuigslangZuigslang

HOSE 56055081 1 ○

Borstel cil.Borstel cil.Borstel cil.Borstel cil.

Walsborstel compleet 56055126 1 ○

ZakkenZakkenZakkenZakken

Bag collector 56382850 1 ○

Stofzak HC 512 56330608 1 ○

Stofzak papier GU 700 6 stuks 56330690 1 ○
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