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Batteriladdare Litium

Batteri Litium 14,4 volt DC
Batteri Litium 14,4 volt DC. Uppladdningsbart
Batteritiden vid normal användning är ca 4-5 timmar.
Batteriet levereras komplett med väska och fäste för
bältet eller på skurskaftet. Batteriet snäpper du enkelt
av och på bälteshållaren.
Batteriet har en LED-indikator

Litium Startpaket

Batteriladdare för Caddy Clean litiumbatteri.

Ett paket med litiumbatteriet samt batteriladdaren.

ART.NR STK003920

ART.NR STK003921

ART.NR STK00382

Handtag för handenhet

AC-adapter
AC-adapter till Caddy Clean med 3 meter kabel. Gör
så att du kan använda din Caddy Clean för 220 VAC.
Lämpligt om du ska skura större ytor eller använda din
Caddy Clean under en längre tid. Ska EJ användas
i våtrum.

Handtag och skaft komplett

Komplett handtag för handenhet med kontakter och
strömbrytare.

Ett komplett skaft med handtag, led samt hållare för
motorenhet. Invändigt kablage ingår.

ART.NR STK1004

ART.NR STK50101

ART.NR STK1008

Hankontakt

Honkontakt

Hankontakten som sitter i handtaget på skaftet eller i
handtaget för handenheten.

Den honkontakt som normalt sitter för anslutning av
batteriet eller AC-adaptern

ST50112

ST50111

Honkontakt Powerjax 0.1
Finns två stycken på skaftet och en på motorkåpan.
ART.NR ST0006

Kabel (mellan led & motorenhet)
Kabel för anslutning mellan skaftets nedre led till
motorenheten.
ART.NR ST50109

Pump komplett

Spraymunstycke i plast

ART.NR ST50113

ART.NR ST50122

Rondellhållare

Komplett pump för spray-funktionen. (kräver tank).
Enkel att snäppa in i tanken. Komplett med kablage
och munstyckshållare.

Rondellhållare i plast. Med kardborrfunktion för att
fästa rondeller, microfiber-rondeller etc.
Enklet snäppfäste för att applicera på motorenheten.

ART.NR ST50133

ART.NR STK0024

Tanklock
Tanklock i plast.
ART.NR STK0040

Munstycke

Strömbrytare
Strömbrytare för av/på, är för handtaget på skaftet.

Tryckkontakt
Tryckkontakt för aktivering av sprayfunktionen från
tankenheten.
ART.NR ST50114

Munstyckshållare
Hållare i stål för sprutmunstycket från tanken. Fästes
på den nedre leden.
ART.NR STK50117

Växel med motor komplett
Inkluderar motor, växel samt kåpa (blå)
ART.NR STK50108

Kontakt: Propellervägen 6B SE-18362 Täby, Sverige
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