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Picture shown may not represent model quoted

Tri oddelené motory pre kefu a sanie, zabezpečujú vysoký výkon a
spoľahlivosť. Vďaka tomu dokáže z koberca vybrať aj hlboko zažrané
nečistoty a extrémne nánosy špiny ako je napr. blato.

• Pracovný záber 64 cm
• 2 sacie motory
• 1 kefový motor
• Vstavaná hadica s teleskopickou trubicou pre čištenie ťažko

prístupných miest

Profesionálny vysávač GU 700A je prvotriednym nástrojom pre čistenie
veľkoplošných kobercových plôch. Robustná konštrukcia tohoto stroja
garantuje jeho výdrž pri nasadení v náročnej prevádzke.

● Standard equipment

Model NILFISK GU700A

Ref. no. 56330910

PRODUCT FEATURES

Motorom hnaná kefa ●

Technical specifications NILFISK GU700A

Typ zásuvky EU

Príkon motora kefy (W) 300

Napätie/frekvencia (V/Hz) 230/50

Ip trieda ochrany IP30

Príkon (W) 2250

Sací výkon na konci trubice (W) na

Prietok vzduchu (l/sek) 52

Podtlak na hubici (kPa) 22.2

Úroveň hlučnosti (dB A BS 5415) 68

Úroveň hlučnosti (dB A EC 704) 81

Prevádzková šírka (mm) 640

Dĺžka prívodného kábla (m) 23

Objem nádoby (l) 35

Objem prachového vrecka (l) 35

Dĺžka hadice (m) Max 1.42

Komerčné vysávače GU700A
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Technical specifications NILFISK GU700A

Priemer kefy (mm) 640

Dĺžka x šírka x výška (mm) 1040x750x970

Hmotnosť (kg) 51

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

NILFISK
GU700A

FiltreFiltreFiltreFiltre

Filter 56384898 1 ○

Filter HC510A 56330573 1 ○

Hadice k vysávačomHadice k vysávačomHadice k vysávačomHadice k vysávačom

Hadica 56055081 1 ○

Valcové zametacie kefyValcové zametacie kefyValcové zametacie kefyValcové zametacie kefy

BRUSH  CYL. 56055126 1 ○

VreckoVreckoVreckoVrecko

Vrecko 6ks 56330690 1 ○

Vrecko s klipom 56330608 1 ○

Diskové kefyDiskové kefyDiskové kefyDiskové kefy

BRUSH 56330669 0

Komerčné vysávače GU700A


