
Corded Power Tools Modeco

MN-94-153 Vacuum cleaner 18l, 1400 W, for gypsum dust

Features & benefits

•	 Automatic  filter  shaker.  The structure  is resistant  to gypsum  dust.
•	 Bagless  work  wet and dry.
•	 The vacuum  cleaner  may be used to both collect  dry waste  and suck  up water  (and other  non-toxic  liquids)
•	 Easy  to clean  reusable  filter
•	 The fluid  level  sensor  in the tank  during  wet operation  protects  the vacuum  cleaner  engine  from flooding.
•	 The built-in  electric  socket  allows  you to connect  a power tool  to the vacuum  cleaner,  and thus  automatically  switch  the vacuum

cleaner  on / off after  switching  on / off the connected  power tool
•	 The blow-out  function  allows  you to clean  the workplace  or inflate,  for example,  a mattress
•	 A set  of accessories  allows  for optimal  work  in different  conditions  and on different  surfaces
•	 Flexible  suction  pipe with a length  of 3 meters  and a 6-meter  power cord enable  comfortable  work.
•	 Red Plug Service  is a guarantee  of quick  repair  of a damaged  tool  thanks  to free  shipping  by courier  from and to the customer

Applications

•	 [English]:  Odciąganie  urobku  podczas  pracy  elektronarzędziami
•	For cleaning  work  station
•	 [English]:  Odsysanie  niewielkich  kałuż  rozlanej  wody i innych  płynów  nietoksycznych

Equipment

•	Suction  nozzle  set
•	 [English]:  Wąż  ssący  o długości  3 m
•	 [English]:  Metalowa  rura  teleskopowa  do węża ssącego
•	 [English]:  Adapter  redukcyjny  do podłączenia  elektronarzędzia
•	 [English]:  Filtr  wielokrotnego  użytku
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Users

•	Joiners
•	Tilers
•	Electricians
•	Engineers
•	DIY  enthusiasts

Corresponding products

•	MN-93-225  Drywall  sander  225 mm, 600 W
•	MN-93-220  Drywall  sander  225 mm, 1220 W

Technical properties

Index Capacity Box Outer Box weight Outer weight EAN
[ml] [pcs] [pcs] [kg] [kg]

MN-94-153 18000 1 1 9.3 9.3 5906675454986

Warnings

•	 [English]:  INSTRUKCJA  OBSŁUGI.  Zawsze  przestrzegaj  wskazówek  dotyczących  bezpieczeństwa  zawartych  w instrukcji  obsługi
i obowiązujących  przepisów  BHP. Nie przestrzeganie  zawartych  w niej  ostrzeżeń  i zaleceń  może być  przyczyną  porażenia  prądem,
pożaru,  a także  poważnego  uszkodzenia  ciała,  a nawet  śmierci.  Należy  dokładnie  przeczytać  i zrozumieć  instrukcję  obsługi,  a także
zachować  ją do późniejszego  wglądu.


