
*Összehasonlítva a korábbi modellekkel: WDE1200M/WDE3600M.

A nagyméretű vákuumkapcsolónak 
köszönhetően jól kezelhető!*
A széles porszívófej növeli a 
munka hatékonyságát!

Kompakt géptest + nagy szívóerő

Kompakt, könnyű 
és könnyen hordozható

Kompakt, könnyű 
és könnyen hordozható

Levegő-
szállítás

3,5 m3/min

Dugaszoló-
aljzat

2400 W

RP 150YB

RP 250YE

RP 350YE

Hitachi ipari porszívók
RP 150YB / RP 250YE / RP 350YE ÚJ!



Leszállított tartozékok

Tömeg

szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), cső, összekötő fogantyú, porszívótalp, nedvestalp, 
kerek kefés fe, összekötő (D), adapter, műanyag zsák, csőtartó

7,8 kg 9,4 kg 9,7 kg

Méretek (Sz x Á x M) 334 mm x 366 mm x 400 mm 390 mm x 469 mm x 550 mm 390 mm x 469 mm x 665 mm

Dugaszolóaljzat 100–2400 W 

Szigetelés földelt

Névleges teljesítményfelvétel 1140 W

RP 150YB RP 250YE RP 350YE

12 l

Tartály Nettó
tartály- 
térfogat

Max. levegőáram

Anyaga

Száraz

Nedves

Szívócsonk nyomása 

Modell

22 kPa

3,5 m3/min

műanyag rozsdamentes acél

15 l 25 l

22 l

35 l

30 l

Műszaki adatok

Teljesítmény

w w w . h i t a c h i - k o k i . c o m

Kompakt és 
könnyű

87％-os

Kb. 

térfogat
89％-os

Kb. 

tömeg
az előző modellhez képest 
azonos tartálykapacitás mellett.
*Az RP250YE modell összehasonlítása
 az előző modellel: WDE3600M.   

Ezekhez az ipari porszívókhoz 2400 W 
névleges teljesítményfelvételig más készülékek 
csatlakoztathatók, így pl. porgyűjtős körfűrészek,
szúrófűrészek és gérvágók is.   

 

A készüléken elhelyezett dugaszolóaljzat

Nagyméretű vákuumkapcsoló, 
könnyű kezelhetőség

Széles porszívófej

mint az előző modellé*, így 
nő a munka hatékonysága.

Kompatibilis a kereskedelemben 
kapható műanyag zsákokkal

*1 : Használjon 45 l-es (800 × 650 mm), min. 0,04 mm vastag műa. zsákot!
*2 : Összehasonlítva a korábbi modellekkel: WDE1200M/WDE3600M.

Módválasztó kapcsoló
(Auto / Manual)
Az Auto gomb meg-
nyomásával a készülék
leállítható vagy elindít-
ható a csatlakoztatott 
gép működése szerint.

A műanyag zsák könnyen beilleszthető
Kompatibilis a kereskedelemben 
kapható műanyag zsákokkal,*1 
A porzsák gyorsan és könnyen 
cserélhető. Műa. zsák

Tartály

320

Műa. vezető*2

 

Dugaszoló-
aljzat 2400 W

Módválasztó kapcsoló

Vákuumkapcsoló

Elektromos csatlakozó

*Összehasonlítva a WDE1200M/
WDE3600M modellel.

20％-kalKb. szélesebb

* *

 

Az Ön márkakereskedője:


