Pellenc Airion BP reppuakkupuhallin
OMINAISUUDET
Pellenc Airion BP
Markkinoitten tehokkain
reppumallinen akkupuhallin
Äänetön, hajuton, kevyt ja
vaivaton käynnistää
Täysin värinätön rakenne
4 portaatonta tehoaluetta +
turboasento (ei aikarajoitusta)
Pellenc Airion BP on markkinoitten ylivoimaisesti tehokkain akkukäyttöinen

Ei tarvetta käyttää

reppupuhallin ammattikäyttöön. Akun kapasiteetin näyttö on hyvin esillä

kuulosuojaimia

näyttöpaneelissa liipaisimen vieressä. Akun jäljellä olevan ajan näkee selvästi
minuutteina, tunteina tai prosentteina. Airion BP:ssa on erinomainen balanssi -

Puhallusmäärä 1445m3/h

tärinätön runko yhdistettynä erinomaisiin valjaisiin takaa miellyttävän
työskentelyn. Tasapaino on merkittävä seikka käytön kannalta. Puhallinosa on
saranoitu valjaisiin nerokkaasti helpottaen puhalluksen suuntausta. Lisäksi
putkessa on taipuisa haitari keventäen käyttöä. Työskentelyaika on Ulib 1500-

Puhallusvoima uskomaton
27Nm
Moottoriteho 1750W

akulla liki 3 tuntia ! Käynnistys on vain liipaisimen painallus - ei käyntiin repimistä.
Helppo tehon ja puhallussuunnan säätö. Ei rajoituksia käyttöajassa

Moottorissa magnesiumrunko

suurimmallakaan teholla. (Toisin kuin market-puhaltimissa.) Mootori ja
elektroniikka on tehokkaasti suojattu sadetta vastaan. Suojausluokka on IP54.

Suojausluokka IP54 - ei huolta

Puhallinta voi käyttää alueilla missä on melurajoituksia äänettömän toiminnan

sateesta

ansiosta.

Paino ainoastaan 6,8 kg .
Ergonominen muotoilu.

Pellenc Airion mallisto on palkittu tuote kansainvälisesti: Salon Vert 2010, Edge

Puhallinputki saranoitu valjaisiin

2010, Salon Des Maires 2011, Edge 2011, Demodagen 2011, Decibel D'Or
2011, Aquiflor 2012, EIMA 2017. Suomessa useat kunnat, kaupungit,

Erinomainen tasapaino

seurakunnat sekä urakoijat ovat hankkineet äänettömän, kevyen ja rahaa

työskenneltäessä

säästävän Pellenc Airionin.

Akun kapasiteetti nähtävissä
näytöllä minuutteina ja tunteina
Saatavana erikokoisia

Sovi esittely ja koeajo tästä

puhallusputkia
Takuu 2 vuotta ammattikäytössä

›Pellenc akkumallien työskentelyajat
›Pellenc akkumallien latausajat
›Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista

LISÄVARUSTEET
Pellenc Airion BP lisävarusteet

Pellenc Airion BP
lisävarusteet

Tekniset tiedot
Pellenc Airion BP
Moottori
Moottorin tyyppi Pellenc harjaton sähkömoottori, magnesiumrunko
Teho 1750W
Säätö 4 portaatonta tehoaluetta + 1 turboteho (ei aikarajoitusta)
Puhallusteho 1445m3 / tunnissa
Puhallusvoima 27Nm
Suojausluokka IP-54
Äänenpaine (Lpa) 80,5dB(A)

Painotettu äänenpaine (Lwa) 97dB(A)

Tärinän taso 0,2m/s2

Akkutekniikka
Jännite 43,2 - 43,6V
Akkusuositus 520 / 750 / 1200 / 1500
Varustus
Vakiovarusteet Lyhyt ja pitkä putki
Lisävarusteet Taivutettu putki, taivutettu litteä putki, litteä suutin
Mitat
Paino (suuttimen kanssa) 6.8kg (7,7kg)

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
www.hautalaservice.com

