
Aspirator profesional pentru medii umede/uscate cu putere mare de aspirare 

Toate informaţiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă
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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

VIPER LSU 375 este un aspirator profesional pentru medii umede/uscate.
Este uşor de folosit, solid şi are putere optimă de aspirare.
Produsele din familia LSU au un design modular, cu diferite capacităţi ale
rezervorului şi număr diferit de motoare.
Capacitatea rezervorului la LSU 375 este de 75 litri şi acesta are trei
motoare.
Puteţi alege rezervorul din inox sau rezervorul din plastic roşu. Are montat
un furtun de scurgere şi puteţi goli uşor rezervorul fără a scoate motorul.
Are roţi mari în spate şi roţi frontale rotative, ceea ce îl face uşor şi simplu
de manevrat.
Ca standard, aparatul este livrat cu următoarele accesorii: duză pentru
spaţii înguste, perie de praf rotundă, duză de colectare pentru medii
umede şi duză de colectare pentru medii uscate.

• Uşor de folosit şi de întreţinut
• Putere optimă de aspirare
• Şasiu solid
• Furtun de scurgere
• Roţi mari în spate şi roţi frontale rotative
• Loc de depozitare a cablului & loc de depozitare a accesoriilor
• Pentru medii umede şi uscate

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required LSU 375 LSU 375 UK

DuzăDuzăDuzăDuză

DUZĂ PARDOSEALĂ, COVOR VA80036 1 ● ●

Duză medii umedeDuză medii umedeDuză medii umedeDuză medii umede

DUZĂ PARDOSEALĂ, UMEDĂ VA80853 1 ● ●

Duză cu perie rotundăDuză cu perie rotundăDuză cu perie rotundăDuză cu perie rotundă

DUZĂ ROTUNDĂ VA20803 1 ● ●

Duză pentru spaţii îngusteDuză pentru spaţii îngusteDuză pentru spaţii îngusteDuză pentru spaţii înguste

DUZĂ FISURI VA20806 1 ● ●

FiltruFiltruFiltruFiltru

FILTRU PRAF ABSORBANT VA80110 1 ● ●
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Included accessories Ref. no. Min.
required LSU 375 LSU 375 UK

TubTubTubTub

ANSAMBLU TUBURI INOX (2) VA80711 1 ● ●

FURTUN ASPIRARE Ø38 VA80400 1 ● ●

Model LSU 375 LSU 375 UK

Ref. no. 50000140 50000142

Technical specifications

Tip motor aspirare 2-stage 2-stage

Tensiune (V) 220-240 220-240

Frecvenţă (Hz) 50-60 50-60

Clasa de protecţie ip X4 X4

Putere nominală (W) 3000 3000

Max. airflow (m³/h - l/min.) 450/7500 450/7500

Aspirare (mm H2O) 2280 2280

Nivel de zgomot (dB(A)) 79 79

Lungime cablu (m) 8/orange 8/orange

Capacitate rezervor (l) 75 75

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 63.4x58.6x98.9 63.4x58.6x98.9

Greutate (kg) 28 28

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required LSU 375 LSU 375 UK

Duză cu perie rotundăDuză cu perie rotundăDuză cu perie rotundăDuză cu perie rotundă

DUZĂ ROTUNDĂ VA20803 1 ● ●

Lamele, margini şi protecţii la stropireLamele, margini şi protecţii la stropireLamele, margini şi protecţii la stropireLamele, margini şi protecţii la stropire

TRUSĂ LAME CAUCIUC VA86700 1 ○ ○

TubTubTubTub

Aspiratoare comerciale LSU 375
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Accessories Ref. no. Min.
required LSU 375 LSU 375 UK

ANSAMBLU TUBURI INOX (2) VA80711 1 ● ●

FURTUN ASPIRARE Ø38 VA80400 1 ● ●

DuzăDuzăDuzăDuză

DUZĂ PARDOSEALĂ, COVOR VA80036 1 ● ●

Duză medii umedeDuză medii umedeDuză medii umedeDuză medii umede

DUZĂ PARDOSEALĂ, UMEDĂ VA80853 1 ● ●

Duză pentru spaţii îngusteDuză pentru spaţii îngusteDuză pentru spaţii îngusteDuză pentru spaţii înguste

DUZĂ FISURI VA20806 1 ● ●

FiltruFiltruFiltruFiltru

FILTRU PRAF ABSORBANT VA80110 1 ● ●

AlteleAlteleAlteleAltele

BURETE FIX VA87704 1 ○ ○
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