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Sesalnik za suho sesanje in 
izpihovanje namenjen dimnikarjem

Teco W20/S

S sesalnikom lahko sesate peči, ki uporabljajo različna goriva. Sesalnik je robusten, vzdržljiv, enostaven za uporabo  
in preizkušen pri dimnikarjih v Sloveniji. Z možnostjo izpuha lahko peč izpihamo na težko dostopnih mestih. Z 
kovinsko cevjo na katero privijačimo ščetko pa lahko še podrgnemo tuljave in stene peči. V kolikor želite, lahko cev 
speljete tudi iz prostora. Odločilnega pomena pa je filtracija sesalnika z filter tkanino, nylon filtrom in hepa filtrom, 
s katerimi preprečimo, da bi kakršni koli prah prišel v prostor.

Imamo lastni servis, rezervni deli in potrošni material pa so na zalogi.
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TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

PRIBOR ZA SUHO SESANJE

Tip sesanja prah

Število sesalnih motorjev 1

Moč sesalnega motorja 1080 W

Tip sesalnega motorja By-pass

Volumen rezervoarja 15 l

Podtlak 2200 mm

Pretok zraka 170 m³/h

Premer izpuha 40 mm

Teža sesalnika 11 kg

* Tehnicne spremembe pridržane
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Standardna oprema pri sesalniku

Cev gibljiva PVC fi40 mm 2,5 m

Šoba ročna špic široka fi38

Cev kovinska z matico za jekleno ščetko

Filter tkanina

Filter nylon 300 h250

Filter hepa

Opcijski pribor

Pribor za suho sesanje talnih površin

Gibljivo cev za izpihovanje peči

Bent excellent d.o.o. Domžale je ponudnik celotnega asortimaja čistilne opreme - specializirani za profesionalno 
čistilno opremo, čistil, vozičkov in pribora, sesalnikov za gospodinjstva, čistilnih strojev, strojev za pomivanje in 
sesanje, pometalno-sesalnih strojev, komunalnih pometalnih strojev za čiščenje cest.

Oprema podjetja Bent excellent se najpogosteje uporablja za čiščenje večjih in zahtevnejših površin v živilski 
industriji, zdravstvu, trgovskih centrih kot tudi v težki industriji, kjer je zahtevana maksimalna zanesljivost opreme 
in učinkovitost čiščenja.


