
MAXXI II

- den robuste støv-/våtsuger  
uten filterskift



Beholderen kan lett avmonteres fra trallen for 
rengjøring eller ettersyn.

Trekk i beslaget nederst på fron-ten av behold-
eren, vi på behol-derens front, tipp beholderen 
og tøm den. En rask, lett og effektiv måte at 
tømme beholderen på.

Tappeslangen er gjennomsiktig og fungerer 
også som nivåmåler, slik at man kan se nivået 
i beholderen.

Spesielt godt egnet til:
• Industribedrifter • Verksteder
• Byggeplasser • Landbruket



MAXXI II

Det doble filtersystemet gjør at man kan suge 
både vått og tørt. Filtrene skiftes enkelt uten å 
avmontere motortoppen.

Brukervennlig snapplås, som 
kan betjenes med én hånd.

Oppbevaringsplass 
for tilbehør.

MultiFit-kobling.

Dobbelt filtersystem til
henholdsvis støv- og
våtsuging.

Hengslet motortopp gir 
lett og rask tømming av 
beholderen, selv når den 
er helt full.

Rustfrit stålrør.

Rørholder.

Brukervennlig låsbeslag
som kan betjenes  
med én hånd, slik at 
beholderen er lett  
å tømme.

Gjennomsiktig 
tappeslange.

Motortoppen kan enten avmonteres helt, eller 
bare reises opp til loddrett posisjon for å beg-
rense belastningen ved å løfte som normalt er 
forbundet med bytte av filter.

Motortoppen er hengslet, slik at beholderen kan 
tømmes rakt og sikkert
• Den hengslede motortoppen gjør det mulig raskt å skifte 
 filter uten å måtte avmontere motortoppen.
• Beholderen kan lett tømmes med motortoppen påmontert,
  slik at man unngår å avmontere andre komponenter med 
  påfølgende risiko for beskadigelse eller feilmontering.
• Motortoppen fungerer som motvekt og letter dermed  
 arbeidet med avmontering og tømming av beholderen.

Enestående filterløsninger
• MAXXI II har et dobbelt filtersystem til henholdsvis støv- 
 og våtsuging, slik at man ikke behøver å bytte filter.
• Det dobbelte filtersystemet gjør det mulig å håndtere 
 forskellige typer skitt uten å endre noe, hvilket reduserer 
 risikoen for menneskelige feil.
• Et feilsikkert filterbeskyttelsessystem forhindrer, at gjen-
 stander suges gjennom slangen, hvis filtrene ikke er 
 montert korrekt. Dette øker både produktiviteten og 
 motorens levetid.

Svært god til oppsamling av
både våt og tørr skitt

MAXXI II er perfekt til de krevende rengjøringsoppgavene 
- særlig i områder med gjenstridig og våt skitt, for eksem-
pel på byggeplasser og lett industri, landbruket
og mindre verksteder.

MAXXI II kombinerer produktivitet, høy kvalitet og bruker-
vennlighet om til en arbeidshest av en støv-/våtsuger.

Den er ditt pålitelige redskap når du har behov for rask og 
effektiv rengjøring av et gulvareal – samtidig forstyrrer du 
andre daglige aktiviteter minimalt.
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Din robuste, brukervennlige støv-/våtsuger 
- til en attraktiv pris

•  Posefilter, som beskytter motoren mot inntrenging  
 av skum

•  Fleksibel og hendig montering av munnstykker og  
 tilbehør på maskinens bakside

•  Modeller med h.h.v. 35-, 55- og 75-liters beholdere

•  DualFilter (dobbelt filtersystem) – slik at man kan samle  
 opp både våt og tørr skitt uten å skifte filter

•  Lett tømming (med motortoppen montert)
•  Gjennomsiktig tappeslange (på MAXXI II 55 og 75)
•  Rustfritt stålrør
•  Enhåndsbetjening av motortopp og kjørehåndtak samt  

 av snapplås på beholderen

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MAXXI II 35-1 MAXXI II 55-2 MAXXI II 75-2 

Luftmengde (l/min.) 2880 4320 4320

Vakuum (mbar/kPa) 200/20 210/21 210/21

Effekt, Pmax (W) 1350 2500 2500

Effekt, PIEC (W) 1250 2400 2400

Støynivå, Bs 5414 (dB(A)) 62 66 66

Beholdervolum (l) 35 55 75

Spenning/faser/frekvens (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Mål, L x B x H (mm) 460 x 420 x 740 840 x 620 x 1000 840 x 620 x 1000

Vekt (kg) 12,5 25,5 28

Elkabel, lengde (m) 10 10 10

Egenskaper:

Dualfilter - dobbelt filtersystem  •  •  •

Tralle  •  •

Avtakbar vippbar beholder  •  •

To motorer  •  •

Tappeslange  •  •

Verktøy oppbevaring  •  •

Kabelholder  •  •

Tilbehør- og rørholdere  •  •  •

Standard tilbehør:

Sugeslange m. rørbøy 107407308 [Ø32 x 1,9] 107407336 [Ø40 x 2,5] 107407336 [Ø40 x 2,5]

Forlengerrør, rustfritt stål, 2 stk. 107407309 [Ø32] 107407337 [Ø40] 107407337 [Ø40]

Kabelkrok og rørholder 107408912 [Ø40] 107408912 [Ø40]

Gulvmunnstykke med børster 107407311 [Ø32] 107407339 [Ø40] 107407339 [Ø40]

Gulvmunnstykke med gummilepper 107407310 [Ø32] 107407338 [Ø40] 107407338 [Ø40]

Børstemunnstykke, Ø32 107407312 [Ø32]

Fugemunnstykke 107407334 [Ø32] 10740850 [Ø40] 10740850 [Ø40]

Kassett-filter 107407297 107407300 107407300

Våtfilter 107407299 107407302 107407302

Artikkel nr. 107405165 107405167 107405169
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