
CV 38/2

Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin 
dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowe-
go odkurzacza.

1

2

 Sygnał świetlny

 Pokazuje konieczność zmiany ustawienia szczotki w celu 
osiągnięcia najlepszych rezultatów czyszczenia.

 Łatwa wymiana szczotki

 Szczotki dostepne z twardym i miękkim włosiem. Wymiana bez 
użycia narzędzi.
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CV 38/2

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.033-312.0
EAN  4039784817180
Szerokość robocza mm 380
Wydatek powietrza l/s 48
Podciśnienie mbar / kPa 250 / 25
Pojemność zbiornika l 5,5
Maksymalna moc przyłącza W 1200
Średnica znamionowa mm 35
Przewód zasilający m 12
Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 67
Liczba turbin  2
Moc silnika szczotki W 150
Ciężar kg 9,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 351 x 391 x 1215

Wyposażenie standardowe
Ssawka szczelinowa  
Ssawka do tapicerki  
Odłączana rura ssąca  
Rozciągliwy wąż ssący  
Wskaźnik napełnienia filtra  
Uchwyt  
Regulowana wysokość uchwytu  
Szczotka walcowa szt. 1
  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla CV 38/2
1.033-312.0

1 2 3 4 6, 8 7 9
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Numer katalo-
gowy Ilość

Średnica 
znamionowa

Dłu-
gość

Szero-
kość Cena Opis

Filtry powietrza wylotowego

Standardowy filtr powietrza wyloto-
wego

1 6.414-761.0 3 szt. Filtr powietrza wylotowego stosowany w odkurzaczach 
szczotkowych (CV 36-38/1). W zestawie 3 sztuki. 

Fizelinowe torebki filtracyjne (3-warstwy)

Fizelinowe torebki filtracyjne 2 6.904-305.0 10 szt. Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. 
Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne 
torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 
szt.



3 6.904-309.0 300 szt. Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. 
Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne 
torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 300 
szt.



Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa 4 6.906-240.0 1 szt. 35 mm 250 
mm

250 
mm

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 
mm, średnicy znamionowej 35. 

Elastyczny wąż ssący

Rozciągliwy wąż ssący 5 4.440-782.0 1 szt. Rozciągliwy wąż ssący, w standardzie razem z urządzeniem. 
Szczotki walcowe do odkurzaczy szczotkowych

Szczotka walcowa czarna 6 6.906-643.0 1 szt. Szczotka walcowa do odkurzaczy szczotkowych ze szczeci-
ną o średnim poziomie twardości (czarna). 1 sztuka w stan-
dardzie razem z urządzeniem.



Szczotka walcowa czerwona 7 6.906-644.0 1 szt. Szczotka walcowa do odkurzaczy szczotkowych ze szczeci-
ną o wysokim stopniu twardości. Kolor czerwony. 

Szczotka walcowa antystatyczna 8 4.762-487.0 1 szt. Szczotka walcowa do odkurzaczy szczotkowych, antysta-
tyczna 

Filtry HEPA

Filtr HEPA 9 6.414-760.0 1 szt. Kasetowy filtr HEPA (H12). Wykonany z papieru i tworzywa 
sztucznego. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powie-
trze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomiesz-
czeniu.



Papierowe torebki filtracyjne

Papierowe torebki filtracyjne 10 6.904-294.0 10 szt. Trójwarstwowe, papierowe torebki filtracyjne z aprobatą 
BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na 
rozdarcia. W opakowaniu 10 szt.



11 6.904-303.0 300 szt. Trójwarstwowe, papierowe torebki filtracyjne z aprobatą 
BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na 
rozdarcia. W opakowaniu 300 szt.



Tkaninowe torebki filtracyjne

Torebka filtracyjna 12 6.904-301.0 1 szt. Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. 
Można ją prać w wodzie o temperaturze do (40 °C). 

Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)

Ssawka podłogowa 13 6.906-511.0 1 szt. 35 mm 270 
mm

Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona 
w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, 
szerokość 270 mm.



Ssawki szczotkowe

Ssawka 14 6.903-862.0 1 szt. 35 mm 70 mm Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z 
naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczot-
kowa. Średnica znamionowa 35.



Redukcje (rura -> ssawka)

Redukcja 15 6.902-072.0 35 mm Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przezna-
czona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę 
(akcesoria) o średnicy 32.



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     


