
11 Kademeli Büyük Boy Hava Üfleme & Çekme Kompresörü

Mühlen RC999

Isınmaya Dayanıklı Motor

2500 Watt Eşdeğer Güç

Geniş Başlık Seçenekleri

Hem hava üfleme kompresörü hem de toz çekme sisteminin aynı 
makinede üzerinde buluştuğu ve her iki sistem arasında sadece 
üfleme başlığını çevirerek kolaylıkla geçiş yapılabilmektedir. Bu 

sistem toz torbası ile üfleme ağzının yerini değiştirmeden 
kullanıcılara zaman ve iş kaybı oluşturmadan oldukça kolaylık 

sağlamaktadır. 

Isınmaya dayanıklı yüksek devirli sıralı sarım AC motoru sayesinde,
dakikada 2.5m³~5m³ arasında 11 faklı kademede hava üfleme ve 
çekme özelliğine sahiptir. %100 copper wire teknolojisine sahip motor, 
uzun yıllar aynı performansta çalışacak şekilde üretilmiştir.

2500 Watt gücünde hava üfleme/çekme yaparken aynı anda 700 
Watt’lık düşük enerji tüketimi yapması, yüksek mühendislik ve 

uzun yılların verdiği tecrübe gereklidir.  Kullanıcılar bu sayede en 
yüksek performansta en düşük elektrik tüketimi yapmaktadır. MÜHLEN RC999 modeli ile beraber gelen tüm yedek aksamları 

kullanıcının her türlü temizlik işini kolaylaştırmaktadır. 100 cm 
uzunluğunda süpürge hortumu, üfleme veya emiş için 3 farklı başlık, 
1 adet toz toplama torbası ve 2 adet yedek karbon fırça ile beraber 
gelen model ayrıca Türkçe kullanım kılavuzuna sahiptir.

Büyük boy hava üfleme & toz çekme kompresörü
Dakikada 2.5m³~5m³ arası hava üfleme/çekme
250 CFM akış derecesi, 300 PMH hava üfleme
6+5 farklı kademe ayarlanabilir üfleme hızı
Dakikada 13000~25000 arası motor devir hızı
Üfleme & çekme seçimi için döner başlık
Güçlü ve uzun ömürlü motor (%100 Cop. wire) 
Kırılma ve darbelere dayanıklı ABS gövde
3 farklı üfleme ağzı ve 1mt hortum
Fermuarlı büyük çıkartılabilir toz torbası 
Çalıştırma pedalı ve sabitleme mandalı
Isınmaya dayanıklı uzun çalışma süresi
2500 Watt üfleme ve emiş gücü
700 Watt düşük elektrik sarfiyatı
2 Adet yedek karbon fırça
Türkçe kullanım kılavuzu
24 Ay Garanti

Büyük Boy Maksimum Güç
MÜHLEN markasını en büyük modellerinden olan RC999 hava üfleme ve 

çekme kompresörü, son derece güçlü motoru ile 250 CFM hava akış 
derecesi ve 300 PMH ye kadar hava üfleme ve çekme kuvveti sunmaktadır. 

Bu kuvvet yaprak süpürmeden en tozlu yüzeyleri temizlemeye yetecek 
güçtedir. 

11 Kademe Hız
En hafif rüzgardan en sert fırtınalara kadar toplam 6+5 (toplam 11) farklı 

kademe hız ayarına sahip MÜHLEN RC999 modeli, pedal sabitleme mandalı 
sayesinde kullanıcıya daha kolaylık sağlayarak yorulmadan uzun süre 

çalışmasına olanak tanır. 
Güçlü Gövde & Motor

Kırılmalara ve darbelere son derece dayanıklı güçlü ve kalın ABS 
malzemeden üretilen ana gövdeye eşlik eden esnek üfleme/çekme başlığı 

ile son derece dayanıklı olan modelin, son derece güçlü motoru ve buna 

Üfleme & Çekme 
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