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PRODUKTDATA
Dimension L x B x H 340 x 340 x 650 mm

Max. vakuumtryk 20 kpa

Vakuumkapacitet 30 l

Ledningslængde 4 m

Slangelængde 3 m

Motor 220 – 240 V~

Motorydelse 1400 W 

360° 360°

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 6,9 / 8,0 kg

Dimension emballage 350 x 350 x 600 mm

Artikelnummer 5907711901

EAN 4046664069522

20 container 408 stk.

40 container 816 stk.

40 HQ container 950 stk.

30 L VÅD-TØR STØVSUGER

Våd-tør støvsugeren ASP30-ES fra scheppach imødekommer alle kravene fra 
gør-det-selv-folkene og de professionelle håndværkere. Tromlekonstruktionen i 
rustfrit stål på 30 l og den kraftfulde motor på 1400 W med den automatiske afbryder 
er en pålidelig hjælper i mange af opgaverne på værkstedet eller byggepladsen. 
En ledning på 4 m og en slange på 3 gør det muligt for maskinen at nå det fjerneste 
hjørne. Våd-tør støvsugeren er udstyret med tophåndtag, hjul og tilbehørsopbevaring.

• Rustfri stål tank på 30 l med en afl øbsskrue

• Kraftig 1400 W motor vakuumtryk på 20 kpa

• Blæsefunktion til svært tilgængelige områder

• 4 hjul for bedre mobilitet

• Integreret tilbehørsholder 

• Teleskoprør i metal

• Inkl. mundstykke til at støvsuge tæpper/glatte overfl ader, ledningsholder og 
et sprækkemundstykke

• Inkl. 1 stk. skumfi lter til vådsugning, 1 Hepafi lter og 1 papirpose til støvsugning
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PRODUKTDATA
Dimension L x B x H 580 x 480 x 740 mm

Max. vakuumtryk 19 kpa

Vakuumkapacitet 50 l

Ledningslængde 5 m

Slangelængde 3 m

Max W på tilsluttet værktøj 2000 W

Motor 220 – 240 V~

Motorydelse 1400 W 

Total motor ydelse 3400 W 

360° 360°

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 10,8 / 13,1 kg

Dimension emballage 500 x 445 x 620 mm

Artikelnummer 5907710901

EAN 4046664068648

20 container 400 stk.

40 container 800 stk.

40 HQ container 950 stk.

50 L VÅD-TØR STØVSUGER

Våd-tør støvsugeren ASP50-ES er en allround maskine, der imødekommer 
rengøringskravene for gør-det-selv-folket og de professionelle håndværkere. 
Maskinen leverer et kraftigt sug, har en holdbar konstruktion og en fremragende 
mobilitet, som efterspørges alle steder. Håndtaget bruges som ledningsholder, 
kraftig tromlekonstruktion, blæseåbning, overdimensioneret drænåbning, mobil og 
opbevaring – du har en våd-tør støvsuger, der opfylder alle krav. Den kraftfulde motor 
på 1400 W med den automatiske afbryder er en pålidelig hjælper på værkstedet eller 
byggepladsen. 

• Rustfri stål tank på 30 l med en afl øbsskrue

• Kraftig 1400 W motor vakuumtryk på 19 kpa

• Blæsefunktion til svært tilgængelige områder

• 4 hjul for bedre mobilitet

• Integreret tilbehørsholder 

• 3 meter slange og teleskoprør i metal

• Inkl. mundstykke til at støvsuge tæpper/glatte overfl ader, 0,45 m afl øbsslange 
og et sprækkemundstykke

• Inkl. 1 stk. skumfi lter til vådsugning, 1 Hepafi lter og 1 papirpose til støvsugning
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