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"Nový, vylepšený!
Pro profesionální nasazení

v oblasti řemesel a průmyslu.
VYZKOUŠEJ SI NOVÝ ISC!" 

J S E M  V A Š E

VYSAVAČE PRO PRÁCI S ELEKTRONÁŘADÍM

ŘADA ISC



Speciální koncept �ltrů
Dvě �ltrační kazety odolně vůči 
extrémnímu znečištění bezpečně
umístěné u hlavy motoru.

Navíjení hadice
a uchycení příslušenství*

Nový silný a výkonný motor
s dlouhou životností.

Vysoce otáčkový motor zajišťuje
až o 20% vyšší objem proudění

vzduchu a podtlak.

Mokré a suché vysávání.
Elektronická detekce množství
vody s automatickým vypnutím.
Elektronika zajišťující plynulý/šetrný
rozběh a doběh motoru.Otočná úchytka sáčků:

Snadná manipulace při použití vliesových nebo
speciálních vyprazdňovacích PE-filtračních sáčků.*

Zátka hrdla nádoby:
Z elastického TPE, snadná manipulace. Zaručuje nevysypání
odpadu a bezprašnou přepravu.

Automatické, elektromagnetické impulsní
čištění �ltrů (automatický vibrátor)

čistí �ltr během pracovní pauzy = snížení
provozních nákladů díky delší životnosti �ltru
optimální síla oklepu �ltru =kompletní
vyčištění �ltru
a trvale vysoké proudění vzduchu po vyčištění

Optimální  nádoba 
s dlouhou životností.
Nárazuvzdorná, 
extrémně robustní
speciální dvoustěnná
plastová nádoba
s objemem 25 litrů.
Vyniká velkým užitným
objemem a nízkým
těžištěm. 

Elektrická zásuvka 
s automatickým 
vypnutím/zapnutím.
Při zapnutí nebo vypnutí
elektronářadí se vysavač
automaticky zapne
nebo vypne.

*dle typu vysavače Třída ochrany
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Obj. č. 018744

Součást balení

Sada příslušenství

Filtrační sáček

*EW, obj. č. 044705
1 ks vlies. sáčku FBV 25-35
dokup pod obj.č. 411231
(5 ks/sada)

Výbava
Hlavní �ltr

Automatický elektromagnet. oklep �ltru

Zásuvka pro připojení elektronářadí

Regulace výkonu

Světelná kontrolka �ltru

Nosné madlo s úchytem

kabelu / úchyt hadice

Přepínač průměru hadice/

objemu proudění

Akustická signalizace při nízkém

objemu proudění vzduchu

Otočná úchytka pro nasazení vliesových

a PE vyprazdňovacích �ltračních sáčků

Zátka sacího hrdla nádoby

Plynulý rozběh / doběh

Detekce množství vody

Možnost antistatického použití

Vodící madlo

Úchyty pro příslušenství

Technické údaje

Příkon (max.)

Objem proudění (max.) u motoru

Objem proudění (max.)

na konci hadice

Podtlak (max.) u motoru

Podtlak (max.) na konci hadice

Objem nádoby (max.)

hrubý / prach / voda

Hlučnost

Rozměry

Hmotnost

Délka přívodního kabelu

Pracovní dosah

FKP 4300 (polyester. �ltr. kazeta)

�ltrační kapacita: 99,9 %

obj. č. 416069

ano - během pracovní pauzy

ano

ano, plynulá

ano

018577 018584 018591

*EWS, obj. č. 072401
1 ks vlies. sáčku FBV 25-35
dokup pod obj.č. 411231
(5 ks/sada)

*EWS, obj. č. 072401
1 ks vlies. sáčku FBV 45-55
dokup pod obj.č. 435039
(5 ks/sada)

*EW, obj. č. 044705
3 ks vyprazdňovacího PE-sáčku
dokup pod obj.č. 425764
(5 ks/sada)

    

ISC L-1625 EW ISC L-1625 EWS Top ISC L-1650 EWS Top ISC M-1625 EW Safe

ano
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ano

ne

ano

Watt

l/s

l/s

mbar

mbar

l

db (A)

d x š x v

kg

m

m

ano/ano (1 pásek se zipem)

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano/ano (1 pásek se zipem)

ne

ne

ano

1600

75

45

280

245

25/20/10

plast

69

45 x 39 x 49 cm

12,2

8 (guma, HO5RR-F), červený

13,0

1600

75

45

280

245

25/20/10

plast

69

45 x 39 x 49 cm

12,2

8 (guma, HO5RR-F), červený

13,0 - 14,0

FKP 4300 (polyester. �ltr. kazeta)

�ltrační kapacita: 99,9 %

obj. č. 416069

ano - během pracovní pauzy

ano

ano, plynulá

ano

FKP 4300 (polyester. �ltr. kazeta)

�ltrační kapacita: 99,9 %

obj. č. 416069

ano - během pracovní pauzy

ano

ano, plynulá

ano

    

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ano/ano (1 pásek se zipem)

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano/ano (1 pásek se zipem)

ano

ano

ano

1600

75

45

280

245

25/20/10

plast

69

59,5 × 46,5 × 96 cm (vč. vod.madla)

18,3

8 (guma, HO5RR-F), červený

13,0-14.0

1600

75

45

280

245

25/20/10

plast

69

45 x 39 x 49 cm

12,2

8 (guma, HO5RR-F), červený

13,0

FKP 4300 (polyester. �ltr. kazeta)

�ltrační kapacita: 99,9 %

obj. č. 416069

ano - během pracovní pauzy

ano

ne (přednastaven max. výkon) 

ano

1x sací hadice , ø 35 mm x 5 m (413235)

1x nerez. držadlová trubice s přisáváním (421445)

2x nerezová sací trubice (á 50 cm) (424842)

1x štěrbinová hubice (22 cm) (417011)

1x přechodka, stupňovitá (425719)

1x prachová hubice 37 cm s vložkou pro pevné

povrchy (414706)

Součást balení:
*Sada přísl. EWS

1x sací hadice, ø 35 mm x 5 m (413235)

1x přechodka, stupňovitá (425719)

*Sada příslušenství EW
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Oblasti použití

Pro náročné nasazení v oblasti
průmyslu, v dílně a na stavbě.
Pro odsávání přímo z elektronářadí
při vrtání, broušení, frézování a řezání.
Beton, sádra, kámen, cement, dřevo,
barvy, laky

Vysavače však nejsou určeny pro práci
se zdraví škodlivým prachem!

Vysavače STARMIX řady ISC
Ať už jde o tvrdou práci v dílně nebo na stavbě, s vysavačem typu ISC nabízíme osvědčenou technologii 
a kvalitu v moderním designu. Vysoký výkon kombinuje ISC s čistými liniemi krytu a vylepšenou ergonomií. 
Kompaktní design usnadňuje manipulaci s vysavačem a jeho pohyblivost. Navzdory menším rozměrům 
disponuje vysavač vysokým výkonem.

Impulsní čištění �ltrů (inteligentní)

     

Automatický elektromagnetický impulsní systém čištění �ltrů (automatický vibrátor) samovolně
spouští čištění při dosažení minimálního proudu vzduchu po vypnutí připojeného elektronářadí.

důkladné vyčištění �ltrů během pracovních přestávek
výrazné snížení provozních nákladů díky delší životnosti �ltrů
optimální síla oklepu �ltru, kompletní vyčištění �ltru a trvale vysoké proudění vzduchu po vyčištění

Přednosti:

Speciální plastová nádoba (robustní)

objem 25 nebo 50 litrů
bezprašná přeprava vysavače bez připojené hadice díky nové zátce na sacím hrdle nádoby (verze 25 l)
mimořádně stabilní konstrukce s dvojitou stěnou (verze 25 l)
snazší vyprazdňování nádoby díky hladkým vnitřním stěnám (verze 25 l)
velmi stabilní díky nízkému těžišti, velkým kolečkům a velkým zesíleným řídícím kolečkům

Přednosti:

Promyšlený vzhled a přednosti (moderní)

díky nově vyvinuté otočné úchytce sáčků (jen u verze 25 litrů) mohou být použity jak vliesové
(bez zatížení/aktivace �ltračních kazet) tak také speciální vyprazdňovací PE-�ltrační sáčky (velká kapacita)
menší rozměry, vysoká kapacita: díky optimální poloze �ltrů rovnoběžně s osou motoru lze využít téměř
celou kapacitu zásobníku
speciální závěs pro navíjení kabelu
připevnění hadice páskem se suchým zipem, prostor pro příslušenství

Přednosti:
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