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Robust vandstøvsuger med indbygget pumpe

Anbefalet brug
Udpumpning af vand efter oversvømmelser, brud på vandrør, vand fra 
tagflader, tømning af damme, swimmingpools samt øvrig opsamling

N 51/1 KPS har en beholder på 50 liter og er ideel til professionel brug. 
Den indbyggede pumpe har et gennem strømningsvolumen på op 
til 14.000 liter pr. time. Ledningen fra pumpen kan monteres direkte 
på støvsugerens strømstik. Et filternet forhindrer blade, træsplinter 
og mindre genstande i at komme ind i beholderen og forebygger 
tilstopninger. 
Filternettet kan nemt tømmes.  Spildevand drænes løbende fra 
beholderen igennem den medfølgende spildevandsslange på 10 m. 

Egenskaber
• Forbløffende robust beholder fremstillet af slagfast plastik
•  Højtydende pumpe med et gennemstrømningsvolumen på  
 op til 14.000 liter/time.
• Separat filternet til større partikler.
• 10 m spildevandsslange med C-rørsamling.

Standardsæt
• 4 x 0,5 m plastikstøvsugerrør.
• 7 m støvsugerslange.
• 10 m spildevandsslange.
•  Indbygget spildevandspumpe. 
•  Filternet med robust lynlås. 
•  Bassinmundstykke
•  Fugemundstykke. 
•  Vådmundstykke 360 mm bred. 

Filternettet beskytter pumpen 
imod blade og andre grove 
genstande

360 mm bredt vådmundstykke. Den kraftfulde pumpe inde i 
støvsugeren har en kapacitet på 
op til 14.000 liter spildevand pr. 
time.

Høj sikkerhed takket være  
GFCI-standardafbryder.

Driftsprincip:
Vand pumpes ind igennem 
sugeslangen. Den indbyggede 
vandpumpe trækker let det  
opsamlede spildevand igennem 
C-rørsamlingen og ud igennem 
bagsiden af enheden

Tekniske data
Spænding 230 V / 50 Hz
Effektforbrug (enhed) 1300 W
Effektforbrug (pumpe)) 900 W
Maks. sug 230 mbar
Volumengennemstrømning 70 l / sek.
Pumpekapacitet 14,000 liter/t
Pumpehoved 9 m
Beholdermateriale plastik
Beholder 50 liter (brutto)
Spildevandstilslutning C-rør
Længde af støvsugerslange 7 m
Længde af udløbsslange 10 m
Diameter, slange 38 mm
Slangediameter 38 mm
Længde af ledning 7,5 m
Vægt 15 kg
Mål (L x B x H) 50 x 44 x 65 cm

Enheder og tilbehør Varenr. Vejl. pris 
N 51/1 KPS vandstøvsuger 867-110003 5.999,00
Fugemundstykke 867-102016 29,95
Damdyse 867-110052 139,95
Vådmundstykke 867-109070 99,95
Filternet 867-110048 79,95
Støvsugerrør i plast ø 38 mm 867-110047 44,95
Forlængerslange (10 m, ø 38 mm) 867-110053 519,95  

* Alle priser er i dkk. og er ekskl. moms og levering.

N51/1 KPS

Det gennemsigtige 
mundstykke er også velegnet til 
poolrengøring og til fjernelse af 
vand efter oversvømmelser eller 
brud på vandrør.



4545


