
i-vac® 6 

Moderne 
støvsuging 
på sitt beste



Vi stoler på  
familien vår

i-vac 6 er hjørnesteinen i 

dagens utvalg av støvsugere. Alle i-vac 

6-funksjonene og -elementene ble laget og  

designet etter tilbakemeldinger fra brukere, og  

deres ideer og innsikt som kom fra årevis med 

jobbing med forskjellige maskiner.



Nøkkel- 
funksjoner

Gulvverktøy

Verktøy med flat tupp som ikke må 
justeres på forskjellige overflater. På 
grunn av en svært lav profil kan den 

også komme til under spesielt vanskelige 
områder. Det fleksible nylonmaterialet 
i håndtaket gjør den robust og solid for 
rengjøringsbransjen, spesielt kombinert 

med den avtakbare kabelen.

Whizzo

Patentert Whizzo-indikator. Den 
utløser en kraftig, høy tone når 

sekken er full eller støvsugeren er 
tilstoppet. Den forsyner dessuten  
motoren med avkjølende luft for å 

unngå høye temperaturer. 

Duftkassett

Installer en enkel duftkassett i en-
heten for å få en beroligende og  
særegen duft som fyller rommet 

med en behagelig aroma.

Robust enhet

Uknuselig materiale og alle tillegg 
er montert med skruer i stedet for 

nagler. Parkeringsposisjon for trygt 
arbeid i trapper. Hjulene er laget av 

støtabsorberende materialer.

Rengjøring i kontortiden

Velg mellom innstillingene for høy 
effekt eller lavt lydnivå. Lavt lydnivå 
kan være livreddende ved rengjøring 

på dagtid i travle kontorer. 



De perfekte 
rengjøringsverktøyene

Gjør det beste ut av enhver rengjøringsøkt med i-vac 6.  
i-vac 6 har et stort utvalg av støvsugertillegg til ulike gulvtyper, 
de trangeste hjørnene og rengjøring av møbler.
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GARANTI

Tekniske spesifikasjoner 
 

Bærevekt 6,8 kg

Vekt med kabel 7,8 kg

Nettovekt inkl. emballasje 10,8

Enhetsstørrelse (l x b x h) 39 x 38 x 36 cm

Slangelengde 250 cm  

Kabellengde  1500 cm

Kapasitet 6 l

Verktøydiameter 32 mm

Spenning  110 V, 115 V, 230 V, 240 V 

Motoreffekt 850 W

Støynivå 62 dBA | 58 dBA

Vannheis/sug 2200 mm

Luftgjennomstrømming 50 l/sek  |  52 l/sec

Våt/tørr  Tørr

Avtakbar ledning Ja

Maskinmateriale  PP

Filtreringen på denne maskinen kan oppgraderes fra standard til HEPA eller ULPA.  
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Be om tilgjengelige alternativer. Tilgjengelig som varemerke for kundene våre  
i partier på 20 og 100. Tilpass maskinene med eget navn og  
logo for å eksponere firma-/bransjemerkevaren.
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