
i-vac 9B® 

Batteri-
drevet
frihet



Ledningsfri støvsuging  
med glimrende 

rengjøringsytelse

Et vel ansett navn i  
samfunnet. i-vac 9B har overrasket  
alle brukere med mobilitet, design  

og kraft.i-power 14-batteriene som driver  
motoren, garanterer en lengre kjøretid enn  

andre ledningsfrie maskiner!



Nøkkel- 
funksjoner

i-power 14-batterier

Tosporsystem for fleksibel kjøretid på enten 
40 minutter (ett i-power 14-batteri) eller 80 
minutter (to i-power 14-batterier). Du er ikke 

lenger bundet til ledninger eller uttak!

Kraftig motor

Kraftig motor når ca. 80 % 
(indikasjon) av sugekraften som 

støvsugere med ledning gjør, uten 
belastningen med å være  

bundet til ett sted.

Smart lader

Batteristyringssystem som aldri 
overlader seg selv for maksimal 
levetid. Systemet inneholder en  

integrert prosentindikator. 

Superlad batteriene

i-power-batteriene kan nå lades opp 
med den nye supersmarte laderen. 

Lad raskere enn noen sinne for å sikre 
at du alltid er klar!

i-brush som tillegg

Dette ekstra gulvverktøyet rister  
teppet samtidig som det fjerner smuss 

og støv. Drives av batteriet.



i-brush

Trenger du litt ekstra krefter for å få jobben  
gjort? Smuss og støv forsvinner med de  
roterende børstene i kraftdysen.
• Kontroll i fingertuppene
• Høydejustering med pedalen
• LED-belysning for arbeidsområde
• Teleskopstang med integrert kabel og slange

1
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GARANTI

Tekniske spesifikasjoner 
 
Bærevekt 7 kg

Enhetsstørrelse (l x b x h) 45 x 45 x 41 cm

Slangelengde 250 cm  

Kapasitet 9 l

Verktøydiameter 32 mm

Støynivå 58 dBA

Vannheis/sug 1250 mm

Luftgjennomstrømming 40 l/sek

Bruksområde Inne, tørt

Strømkilde i-power 9- eller 14-batteri*

Batterispesifikasjoner i-power 9 24 V 8,8 Ah

Batterispesifikasjoner i-power 14 25,2 V 14 Ah

Kjøretid 1 batteri i-power 9 30 minutter

Kjøretid 2 batterier i-power 9 60 minutter

Kjøretid 1 batteri i-power 14 40 minutter

Kjøretid 2 batterier i-power 14 80 minutter

Ladertype Offboard

Lader 110–240 V, 50/60Hz

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

Tekniske spesifikasjoner
Spenning  DC 24 V 

Vekt 6,0 kg 

Effekt (Watt) 180 W 

Materiale  PP 

Støynivå 50 dB 

Tilgangsdiameter 32 mm 

Rengjøringsbredde 300 mm 

* Batteri og lader kan bestilles separat.
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