
Kerge, hõlpsalt kasutatav ja vaikne akutoitel puhur. Kerge vajutus nupustikul käivitab 
masina kohe ja alati ning kiirusehoidja võimaldab keskenduda täielikult lehtede ja prügi 
puhumisele. Puhuril on võimendusrežiim, mis annab teile vajadusel veidi lisajõudu. 

Esmaklassiline ergonoomika 
Esmaklassiline ergonoomika tänu 
erakordsele tootetasakaalule, 
mugavale käepidemele ja käepärasele 
nupustikule. 

Võimendus 
Maksimaalne puhuri kiirus piiratud 
aja jooksul tänu hõlpsalt kasutatavale 
võimendusrežiimile. 

Harjadeta mootor 
Hea kaalu ja võimsuse suhe tagab 
efektiivsema töö, vastupidavuse, 
madalama mürataseme ja pikema 
toote eluea. 

Vähene hooldusvajadus 
Kütust ei ole vaja lisada, hooldatavaid 
varuosi on vähem ning elektrooniliselt 
juhitav ajamisüsteem tähendab 
lühemat seisuaega ja madalamaid 
käituskulusid. 
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OMADUSED
• Vähene hooldusvajadus 

• Efektiivse töö tagab hea kaalu ja võimsuse suhe. 

• Maksimaalne puhuri kiirus tänu hõlpsalt kasutatavale 
võimendusrežiimile. 

• Esmaklassiline ergonoomika tänu erakordsele tasakaalule, 
käepidemele ja käepärasele nupustikule. 

• Madal üldkaal tänu väiksemale komponentide arvule ja kergele 

elektrimootorile. 

• Sobib pidevaks tööks 

• Sama akusüsteem kõigil 

• Madal müratase võimaldab pikemat tööaega. 

• Liikumisest sõltuv puhuri kiirus käsitsemise optimeerimiseks. 

• Ergonoomiline käepide koos hõlpsalt ligipääsetavate 
juhtelementidega. 

Tehnilised omadused

AKU

Battery Ei 
Aku tööaeg (vabakäigul) aktiveeritud savE funktsiooniga 26 min
Aku mark Li-Ion 
Aku pinge 36 V
Komplektis olevate akude arv -- 

VÕIMEKUS

Õhuvool ventilaatori korpuses 12.5 m³/min
Air flow in housing 750 m³/h
Õhuvool torus 10.8 m³/min
Air flow in pipe 648 m³/h
Air flow in pipe, boost mode 12.4 m³/min
Air flow in pipe, boost mode 744 m³/h
Õhuvoolu kiirus 46 m/s
Air speed, boost mode 54 m/s
Air speed, boost mode (round nozzle) 54 m/s
Õhukiirus (ümar otsik) 44 m/s
Puhumisjõud 9 N
Blowing Force, boost mode 13 N

MÕÕDUD

Article gross weight 4223 g
Article net weight 2860 g
Toru diameeter 69 mm
Toru pikkus 425 mm
Kaal ilma akuta 2.4 kg

MOOTOR

Mootori tüüp BLDC (harjadeta) 

LUBRICANTS

Üldine motoresurss Battery 
Kütuse tüüp Aku 

MATERIALS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 5365 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

PACKAGING

Pakendi kõrgus 645 mm
Pakendi pikkus 300 mm
Pakendi maht 58.05 dm³
Pakendi laius 300 mm
Quantity in Master pack 1 

HELI JA MÜRA

Müratase, garanteeritud(LWA) 96 dB(A)
Müra tase, mõõdetuna 95 dB(A)
Müratase operaatori kõrvale 81 dB(A)

VIBRATSIOON

päevane vibratsioon 0.55 m/s²
Igapäevane vibratsiooniklass (A8) 0.4 m/s²
päevane vibratsiooni aeg 2 h
Ekvivalentne vibratsioonitase tagumine käepide 0.7 m/s²


