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Tekniske specificationer 
 
 

Bærevægt 5,7 kg uden batteri

Enhedens størrelse (L x B x H) 24 x 33 x 36,6 cm (uden seletøjet)

Slangens længde 140 cm                         

Kapacitet  5 L

Redskabsdiameter 32 mm

Lydniveau  68 dBA

Vandløftekraft/-sugekraft 1300 mm

Luftstrøm 13,3 L pr. sekund

Anvendelse Kun tørt

Strømkilde i-power 9 eller 14

Driftstid for i-power 9  30 min.

Driftstid for i-power 14 40 min.

Opladertype  Ekstern oplader

Maskinens materiale PP
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Filtreringen på denne maskine kan opgraderes fra standard til HEPA til ULPA. Fås i private label til vores 
kunder i 20 og 100 satser. Tilpas dit maskiner med dine egne navne og logo til at projektere dit firma / 
industribillede.
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Støvsugning uden 
ledningmed maksimal 

mobilitet

Lad ikke din støvsugerledning begrænse dig. Bære den  

lette og ledningsfri i-vac 4B Move på din ryg.  

Så kan du flytte dig omkring med maksimal mobilitet  

og arbejde effektivt. Rygsækstøvsugeren gør det muligt  

at dække et over dobbelt så stort gulvareal i forhold til en  

normal støvsuger og er mere ergonomisk. i-vac 4B Move 

forbedrer på dramatisk vis, hvordan du arbejder,  

og er en mulighed for at forbedre din rengøring – gør  

det bedre, hurtigere og sikrere.

Valgfri i-brush

Har du brug for ekstra sugekraft til 
at rense tæpper med høj luv? Vores 
i-brush kan klare det! Dette stykke 

tilbehør gennemfiltrerer tæppet, 
samtidig med at snavs  

og støv fjernes.

Drevet af i-power-batterier

i-power-batterier kan indbyrdes ombyttes på alle 
vores batteridrevne maskiner på få sekunder. Vælg 
mellem to batterityper: i-power 9 eller i-power 14. 

Let transport 

Den ledningsfri i-vac 4B Move 
med letvægtsrygsækken giver dig 
større bevægelsesfrihed – især på 
afgrænsede områder. Det er ikke 

længere nødvendigt at bekymre sig 
om vanskeligt terræn med bump, trin 

eller andre forhindringer. 

Vær komfortabel

Netbagsiden hjælper dig med at forblive komfortabel 
og kølig under drift. Brede skulderstropper i 

kombination med bryststropper giver maksimal 
fleksibilitet. Det unikke bæresystem på i-vac 4B Move 

sikrer ultimativ komfort på lange arbejdsdage.

Fjernbetjent  
strømkontakt

Ved at klikke 
denfjernbetjente 

strømkontakt på dit 
bælte kan du nemt 

tænde og slukke  
maskinen.

HEPA/ULPA

Opgrader standardfiltret til et  
HEPA- eller ULPA-filter, hvis du 
arbejder i et kontrolleret miljø.

Vigtige 
funktioner


