
CARACTERÍSTICAS:
Este aspirador dispõe de potência suficiente para 
uma limpeza rápida e eficaz.
Ergonómico, fácil de transportar, silencioso e leve.
Sem estas características os aspiradores dorsais 
seriam incómodos e poucos práticos.
Baixo nível de ruído (62 dB).
Desenho robusto e ergonómico, com correias 
ajustáveis para assegurar a posição.
Muito leve (4,8 Kg), ideal para ser transportado às 
costas.
Sacos de 4,5 litros para uma grande autonomia.
A aspiração ajuda a controlar as pragas permitindo 
uma diminuição do uso de Biocidas o que,
consequentemente, ajuda a proteger o meio 
ambiente.
Este equipamento é a ferramenta perfeita que 
ajuda a controlar pragas de percevejos, aranhas,
vespas e baratas.
Também elimina ovos ou ootecas para evitar 
reinfestações

Especificações Técnicas
Potência (W)
Pressão de aspiração 
Nível sonoro 
Volume do saco: 4,5 l
Dimensões: 28 cm (L) x 29 cm (C) x 57 cm (A)
Peso: 4,8 Peso: 4,8 

Acessórios 
Arnês ajustável
Cabo 
2 Tubos de aspiração
1 Escova de pavimentos de 30 cm
1 Ponteira de cantos
1 Mangueira de aspiração de 1,5 m

Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 

produto antes de o utilizar

Equipamentos

Aspirador profissional

CARACTERÍSTICAS:
Este aspirador dispõe de potência suficiente para 
uma limpeza rápida e eficaz.
Ergonómico, fácil de transportar, silencioso e leve.
Sem estas características os aspiradores dorsais 
seriam incómodos e poucos práticos.
Baixo nível de ruído (62 dB).
Desenho robusto e ergonómico, com correias 
ajustáveis para assegurar a posição.
Muito leve (4,8 Kg), ideal para ser transportado às 
costas.
Sacos de 4,5 litros para uma grande autonomia.
A aspiração ajuda a controlar as pragas permitindo 
uma diminuição do uso de Biocidas o que,
consequentemente, ajuda a proteger o meio 
ambiente.
Este equipamento é a ferramenta perfeita que 
ajuda a controlar pragas de percevejos, aranhas,
vespas e baratas.
Também elimina ovos ou ootecas para evitar 
reinfestações.

Especificações Técnicas
Potência (W)- 1100/230 V
Pressão de aspiração - 250 mBar
Nível sonoro - 62 dB
Volume do saco: 4,5 l
Dimensões: 28 cm (L) x 29 cm (C) x 57 cm (A)
Peso: 4,8 KgPeso: 4,8 Kg

Acessórios Standart:
Arnês ajustável
Cabo eléctrico de 15 metros
2 Tubos de aspiração
1 Escova de pavimentos de 30 cm
1 Ponteira de cantos
1 Mangueira de aspiração de 1,5 m

Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 


