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Picture shown may not represent model quoted

Ventilátor VIPER BV3 nabízí výkonný a nákladově efektivnější způsob
vysoušení i velkých koberců a podlah.
Práce s BV3 je vysoce pohodlná a flexibilní. Kompaktní stroj můžete
umístit do několika úhlů foukání. Maximální výkon získáte připojením až 3
jednotek. Vzduchový ventilátor váží pouhých 10 kg a díky tomu se snadno
přenáší, skladuje a přepravuje. Díky novému třístupňovému indukčnímu
motoru s tepelnou ochranou BV3 ušetří energii a náklady. Je odolný,
chráněn silným pláštěm a připravený k práci v každém prostředí. Díky své
dlouhé životnosti a nízké spotřebě energie zaručuje atraktivní provozní
náklady.
• Cenově výhodný: nový 3- rychlostní indukční
motor se sníženou spotřebou energie
• Spolehlivý: chráněný před přehřátím motoru
silnou rotačně tvarovanou konstrukcí
• Flexibilní: snadné nasměrování na požadovaný
úhel foukání
• Kompaktní: navržený v moderním stylu pro
snadnou manipulaci; vysoušeče mohou být
naskládány na sebe pro úsporu místa při
skladování. Vysoušeč má odvíjecí kabel a jeho rukojeť lze volitelně
nastavovat. 

● Standard equipment

Model BV3-EU AIR
BLOWER 250W

Ref. no. 50000381

PRODUCT FEATURES

Sklopné držadlo pro přepravu ●

Držák kabelu ●

Technical specifications BV3-EU AIR
BLOWER 250W

Rychlost (ot./min.) 1000/1200/1400

Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50

Příkon 250w (1/3HP)

Airflow, max. 2000/2200/2400

Provozní hlučnost (dB(A)) 64/68/72

Délka přívodního kabelu (m) 6.5

Rozměry D x Š x V (mm) 405x402x468

Přepravní hmotnost (kg) 10

Current draw, rated (A) 1.1/1.2/1.7A

Provozní rychlost (km/h) 3

Tepovací stroje Viper v zduchový v entilátor BV3/BV3D - Kobercový vysoušeč
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

BV3-EU AIR
BLOWER

250W

Příslušenství ViperPříslušenství ViperPříslušenství ViperPříslušenství Viper

FLEXIBILITY TROLLEY KIT OPTIONAL VV78406 1 ○

Tepovací stroje Viper v zduchový v entilátor BV3/BV3D - Kobercový vysoušeč


