
 

 

 

NT 27/1 ME Robust, kompakt og alsidig. Den perfekte 
startmodel for de som søger en kraftig mobil 
våd- tørsuger til mindre områder, og så er 
prisen heller ikke afskrækkende. 

 

 

Tekniske data: 
 Luftgennemstrømning l/sek 67 

 Vakuum mbar/mPa 200/20 

 Containerkapacitet l 27 

 Tilslutningseffekt W 1380 

 Standard mm 35 

 Ledning m 7,5 

 

 Støjniveau dB(A) 72 

 Vare nr.: 1.428-111.0  Vægt kg 8,2 

  
 Mål (L x B x H) mm 420 x 420 x 540 

   
 . 

 Standard tilbehør     

 
2,5 m sugeslange. 2 metal forlængerrør á ½ m. 
filterpose, 300 mm våd- tørmundstykke. 
fugemundstykke og filterpatron 

    

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 NT 27/1 ME 

 

 
Beskrivelse 

NT 27/1 er en kompakt og brugervenlig våd- og tørsuger til mange 
forskellige opgaver indenfor professionel støvsugning. Dens kraftfulde motor 
og turbine yder en imponerende sugestyrke. Maskinen er forsynet med en 
effektiv filterpatron. Den kan leveres med plastkabinet eller med container af 
rustfrit stål. Flyder afbryder for støvsugeren når containeren er fyldt til 
maksimum. Det praktiske clip-system gør skift af tilbehør let og ubesværet. 
Fire letløbende drejehjul gør maskinen yderst let at trække og meget 
manøvredygtig. På toppen af motorhuset er der en praktisk 
aflægningsbakke. Maskinen er også forsynet med holdere og kroge for 
tilbehør, slanger og ledning. 

   

 
  Vare nr.: 1.428-111.0 
Anvendelse   

 
Praktisk til brug i fremstillingsvirksomheder og handelsvirksomheder, 
varehuse, butikker, autohandel, industri, landbrug og offentlige bygninger. 

  

     

 Fordele og egenskaber   

 Bypass turbine i støjafskærmet kabinet (72 dB(A))   

 
Høj sugestyrke, ubesværet opsamling af vådt og tørt, lavt støjniveau og let 
aftagelig motorenhed.   

 Filtersystem og affaldscontainer er let tilgængelig og let at tømme.   

 
Integreret flydesystem som automatisk stopper maskinen når mask. 
fyldningsniveau er nået.   

 Stor afbryderknap    

 
Let udskiftelig filterpatron som er vaskbar og nedsætter 
vedligeholdelsesomkostningerne.   

 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af ydelse, tilbehør og teknologi 

 



 

 

 

 



 

 

 


