
Bohman BP DryVac 262 IH

W

Nádrž na čistou voduNádrž na čistou vodu

rpm/ot./min

W

Napětí Voltage 230
Bohman V 12Model

Technická data / Technical data

Sací motor Vacuum motor 510
Počet sacích motorů Number of vacuum motors m²/h2200

Podtlak Vacuum

2
5

300

50

30
176

1
550

450 W

mm
V

Průtok vzduchu  Airflow 36 l/s
Kapacita nádoby Tank capacity 1390 mm H2O
Provedení nádoby
Hlučnost 
Délka přívodního kabelu
Hmotnost 
Délka sací hadice 

Průměr příslušenství
Energetická třída
Třída filtrace 

Tank material
Sound level
Power cord lenght
Wieght
Suction hose lenght

Accessories diameter
Energy class
Filtration class

pc / ks

kg

%
km/h

l

Filtrační třída
Filtration class

Vysavače pro speciální vysávání - azbest, karcinogení látky
Special aplications - asbestos, carcinogenic subs.
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Průmyslový vysavač BP DryVac 262 IH je 
dvou motorový vysavač se speciálním 
certifikovaným filtračním systémem 
(kategorie H) umožňujícím vysávání 
karcinogenních a patogenních prachů. Je 
vybaven dvěma sacími motory o výkonu 
2400 W, odnímatelnou 62 l sběrnou nádrží 
z nerezové oceli osazené na velkém 
stabilním podvozku, profesionálním 
příslušenstvím a světelnou kontrolkou, 
signalizující zanesení filtru. Tento systém 
umožňuje eliminovat nebezpečné látky, 
které se po vysátí nedostávají zpět do 
ovzduší. Průmyslový vysavač 262 IH má 
certifikaci skupiny H (vysoké riziko). Je 
vhodný pro prach s rakovinotvornými a 
choroboplodnými zárodky, dále např. 
Azbest. Součástí kompletní příslušenství 
pro vysávání d.38

Průmyslový vysavač BP DryVac 262 IH je 
dvou motorový vysavač se speciálním 
certifikovaným filtračním systémem 
(kategorie H) umožňujícím vysávání 
karcinogenních a patogenních prachů. Je 
vybaven dvěma sacími motory o výkonu 
2400 W, odnímatelnou 62 l sběrnou nádrží 
z nerezové oceli osazené na velkém 
stabilním podvozku, profesionálním 
příslušenstvím a světelnou kontrolkou, 
signalizující zanesení filtru. Tento systém 
umožňuje eliminovat nebezpečné látky, 
které se po vysátí nedostávají zpět do 
ovzduší. Průmyslový vysavač 262 IH má 
certifikaci skupiny H (vysoké riziko). Je 
vhodný pro prach s rakovinotvornými a 
choroboplodnými zárodky, dále např. 
Azbest. Součástí kompletní příslušenství 
pro vysávání d.38



Vysavače pro speciální vysávání - příslušenství
Special aplications - accessories
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Standarní příslušenství / standard accessories Bohman BP DryVac 133 IH / 262 IH

Filtr HEPA H 13
HEPA H 13 Cartridge

Sáček z netkané textilie s bezpečnostním
uzávěrem. Non-woven bag with safety valve

pro / for 262 IH

Sáček z netkané textilie s bezpečnostním
uzávěrem. Non-woven bag with safety valve

pro / for 133 IH

Hliník. trubky potažené plastem
Aluminium plastic tubes

Rukojeť s regulátorem
Handle with air regulator

Kompletní záslepka pro vstup
Complete cap for inlet

Flexibilní hadice 2,5 m
Flexible hose 2,5 m

Štěrbinová hubice
Flat lance

Kulatý kartáč
Round brush

Prachová podlahoá násada
Dust floor tool

Adaptér
Adapter

Volitelné příslušenství BP DryVac 133 IH / 262 IH

Textilní vliesové sáčky


