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Tør-/vådstøvsugeren KETOS udnytter den nyeste teknologi og har 
overlegen ydeevne samt en stor beholder på 80 liter.

Anbefalet brug
Kvalitetsstøvsuger til professionelle rengøringsselskaber, 
håndværkere, skadesservice og fødevare-industrien m.m.

KETOS er en moderne, professionel våd/tørstøvsuger i topklasse og 
med ekstrem høj ydeevne, som er udviklet til intens daglig brug. 
Med et tryk på 300 mbar og en volumengennemstrømning på 70 
liter/sek. pr. støvsugermotor leverer KETOS tilstrækkeligt med effekt 
til enhver rengøringsopgave. Sammen med den stabile beholder 
er KETOS udstyret med et robust understel, drejelige metalhjul og 
store gummibelagte baghjul. Det pålidelige, patentanmeldte Cyklon 
vand seperationssystem er blevet indbygget i den nye produktserie 
og sikrer optimalt vandindtag. Via hvirvelstrømmen i indtaget, 
adskilles snavs og sprøjtevandet ved kontakt med beholdervæggen. 
Yderligere filtre er ikke nødvendige.  KETOS er også udstyret med en 
blæserfunktion på bagsiden af maskinen. Denne aktiveres ved blot 
at isætte støvsugerslangen. Andre nye funktioner tæller den store 
låsbare ledningskrog, en ekstra blæserslange samt et letaftageligt 
motorfilter, der kan opgraderes til HEPA H12. Egenskaber

• Ekstrem høj ydeevne.
•  Regulering af ydeevne: økonomi og turbo.
• Lavt støjniveau: 76 dB(A).
• Robust understel, drejelige metalhjul og gummibelagte baghjul.
• Systematisk separeret køle- og procesluft.
• Komplet opbevaring af alt tilbehør på bagsiden af maskinen.
• Tømning igennem fleksibel slange.
• Beholder, kørehåndtag og støvsugerrør fremstillet af rustfrit stål.
• Cyklon vand seperation system.
• Unik, låsbar ledningskrog.

Standardsæt
• 2 x 0,5 m støvsugerrør i rustfrit stål, 3 m støvsugerslange.
•  Motorfilter og fleece støvsugerpose.
•  Fugemundstykke og møbelmundstykke.
•  Vådmundstykke, 450 mm, med udskiftelige sugelæber.
•  Tørmundstykke, 450 mm, med udskiftelige børstestrips.

Når maskinen tændes, kan du 
vælge mellem indstillingerne 
økonomi og turbo.

KETOS N 81/2 E er udstyret 
med et letaftageligt motorfilter 
på udsugningssiden, som kan 
opgraderes til HEPA H12.

Snavsevandstanken tømmes 
nemt og effektivt direkte i 
afløbet.

Tekniske data
Spænding 220-240 V / 50 Hz
Maks. effekt 2600 W
Antal turbiner 2
Lydniveau 76 dB(A)
Volumengennemstrømning 2 x 70 l / sek.
Maks. sug 300 mbar
Beholdermateriale plastik
Beholder 80 liter (brutto)
Længde af ledning 15 m
Længde af slange   3 m
Diameter, slange 38 mm
Slangediameter 38 mm
Vægt 20,6 kg
Mål (L x B x H) 62 x 45 x 98 cm

Enheder og tilbehør Varenr. Vejl. pris 
KETOS N 81/2 K støvsuger 867-112002 5.199,00
Fugemundstykke 867-102016 29,95
Møbelmundstykke 867-102017 39,95
Metalmundstykke 450 mm 867-102051 669,95
Vådmundstykke 400 mm 867-102109 119,95
Vådmundstykke 450 mm 867-102113 149,95
Tørmundstykke 450 mm 867-102117 149,95
Børstesæt 450 mm til varenr. 102.117 867-102114 59,95
Sugelæbesæt 450 mm til varenr. 102.113 867-102115 59,95
Støvsugerrør i rustfrit stål ø 38 mm 867-102018 99,95
3 m antistatisk slange inkl. adaptere 867-102116 419,95
15 m støvsugerslange komplet 867-102032 669,95
Cyklonenhed 867-109057 99,95
Motorfilter 867-109058 189,95
Fleece filterkurv 867-112101 269,95
Fleece støvsugerposer (5 stk.) 867-102031 99,95* Alle priser er i dkk. og er ekskl. moms og levering.

KETOS 81/2K

Patentanmeldt Cyklon Vand 
Separation System:
Via hvirvelstrømmen i 
indtaget, adskilles sprøjte-
vand ved kontakt med 
beholdervæggen. Yderligere 
filtre er ikke nødvendigt. 
Flydekontakten reagerer 
automatisk på skumdannelse.  
Køleventilationskanaler placeret 
i siden, sikrer komplet separation 
af frisk og behandlet luft.
  

Vådmundstykke 867-102109

Tilbehør

3 m antistatisk støvsugerslange. 



2828


