Tilbehør

V. BRØNDUM A/S

Vare nr. : 82.97.4321

Easy Clean

teleskoprør til højderengøring 5,6 meter
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Teleskoprør i kulfiber med meget lav vægt, som kan nå helt op i ca.
7 meters højde, og derfor er velegnet til indendørs højderengøring
i f.eks. produktionshaller, kirker, storcentre m.m.
Sættet anvendes sammen med en god, kraftig støvsuger, som
f.eks. RONDA 200H Power eller Ghibli Power WD 50 P.
Sættet består af et kulfiber-teleskoprør, som kan nå ud i 4,2 meter
samt et løst kulfiberrør på 1,5 meter, som sættes sammen med
teleskoprøret, hvorved den samlede længde på røret bliver ca. 5,6
meter.
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Kulfiberrør er kendetegnet ved lav vægt og stor styrke, hvilket gør
dem velegnede til denne type opgaver, da rørene er stabile og
samtidig lette at arbejde med.
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Sættet leveres komplet med en bæretaske og et udvalg af forskellige mundstykker og rørbøjninger, så det kan anvendes til mange
forskellige typer af indendørs
rengøringsopgaver i højden.
Kamera samt monitor kan tilkøbes, så man kan følge arbejdet og sikre optimal rengøring.
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Sættet indeholder følgende tilbehør:
1+2. Kulfiber teleskoprør-sæt 5,6 meter........................82.97.1416
3.
Muffe 38/44mm......................................................82.97.1401
4.
Fleksibelt børstemundstykke, B200mm.................82.97.1403
5.
Kulfiber bøjning 155°.............................................82.97.1410
6.
Håndbørste med drejeled, sorte PP børster..........82.97.1404
7.
Kulfiber bøjning 65°............................................... 82.97.1411
8.
Rund børste, sorte PP børster...............................82.97.1405
9.
Radiatorbørste, passer til 35mm fugemundstk......82.97.1408
10. Håndbørste, hvide PP børster...............................82.97.1406
11. Fugemundstykke 35mm.........................................82.97.1407
12. Rørbørste for 100mm rør.......................................82.97.1409

• Et komplet system - nemt at bruge og transportere
• Nem rengøring på høje placeringer uden brug af stige, lift
og stillads
• Op til 7 meters rækkevidde
• Leveres i praktisk bæretaske
• Inklusiv mange forskellige specialmundstykker
• Kamera og monitor kan tilkøbes.

Samt praktisk bæretaske.

Ekstratilbehør

2. Rør kulfiber 1,5 meter Ø44mm..................................82.97.1402
Kamera + monitor uden optagefunktion.........................82.97.1007
Kamera + monitor med optagefunktion..........................82.97.1008
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