
i-vac 4B Move

Bevegelsesfrihet



Ledningsfri støvsuging 
med maksimum mobilitet

Ikke la støvsugerledningen begrense deg. Bær den  

lette og ledningsfrie i-vac 4B Move på ryggen. 

Med den kan du bevege deg med maksimum bevegelsesfrihet 

og jobbe effektivt. Med ryggsekkstøvsugeren kan du  

rekke over mer enn dobbelt så mye gulvplass sammenlignet 

med en vanlig støvsuger, og den er mer ergonomisk utformet. 

i-vac 4B Move forbedrer måten du jobber på betydelig, og  

utgjør en mulighet til å forbedre rengjøringsrutinene slik at de 

blir renere, raskere og sikrere.

i-brush som tillegg
Trenger du ekstra sugekraft for å 

rengjøre tykke tepper? i-brush fikser 
det! Dette tillegget rister teppet 

samtidig som skitt og støv fjernes.



Aktiveres med i-power-batterier

i-power-batterier kanbrukes i alle de  
batteridrevne maskinene våre, og kan byttes ut på  

sekunder. Velg mellom to batterityper:  
i-power 9 og i-power 14. 

Bevegelsesbelysning 

Ledningsfrie i-vac 4B Move med 
den lette ryggsekken gir deg mer 

bevegelsesfrihet – spesielt i trange 
rom. Du trenger ikke lenger å bekymre 

deg for vanskelig underlag med 
humper, trappetrinn eller  

andre hindringer. 

Gjør det behagelig

Maskenettryggen gjør det behagelig og kjølig for deg  
under bruk. De brede skulderstroppene i kombinasjon 

med bryststoppene gir maksimal fleksibilitet. Det unike 
bæresystemet til i-vac 4B Move sikrer maksimal  

komfort i lange arbeidsøkter.

På/av med  
fjernkontroll

Ved å klikke på 
fjernkontrollbryteren 
i beltet, kan du enkelt 

slå maskinen  
på og av.

HEPA ULPA

Oppgrader standardfilteret til et 
HEPA- eller ULPA-filter når du bruker 

den i et kontrollert miljø.

Nøkkel- 
funksjoner
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Tekniske spesifikasjoner 
 
 

Bærevekt  5,7 kg uten batteri

Enhetsstørrelse (l x b x h) 24 x 33 x 36,6 cm (uten ledningsnett)

Slangelengde 140 cm                         

Kapasitet 5 l

Verktøydiameter 32 mm

Støynivå 68 dBA

Vannheis/sug 1300 mm

Luftgjennomstrømming 13,3 l/sek

Bruksområde  Bare tørt

Strømkilde  i-power 9 eller 14

Kjøretid i-power 9 30 min

Kjøretid i-power 14 40 min

Ladertype  Ekstern lader

Maskinmateriale  PP
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Filtreringen på denne maskinen kan oppgraderes fra standard til HEPA til ULPA. Tilgjengelig i private label 
for våre kunder i 20 og 100 batcher. Tilpass maskinen din med eget navn og logo for å projisere ditt firma 
/ bransjebilde.


