
M 1000
Finsk kvalitetsprodukt för 
hårt och krävande bruk

Slitstarka och kompakta 
M 1000 för professionellt 
och halvprofessionellt bruk

Mer information www.allaway.com



M 1000 är utrustad med 
två filter:ett polyesterfil-

ter och ett koldammfilter 
som skyddar maskinens 
motor även vid hårt bruk

Slitstark konstruktion 
med stålmantel

Soft start-egenskapen 
skonar motorn genom att 
starta den stegvis

20 liters dammbehål-
lare som kan användas 
antingen med eller utan 
dammpåse, alltefter an-
vändarens önskemål

Cyklonkonen håller 
skräpet nere i  
behållaren, förlänger 
filtrets livslängd och 
underhållsintervall.

Planerad för aktivt bruk
M 1000 är en centraldammsugare för aktivt professionellt 
och halvprofessionellt bruk samt för stora egnahemshus 
och villor med stora ytor som ska städas och för ett stort 
antal gångtimmar. Tack vare sin kompakta storlek lämpar 
sig M 1000 väl i mindre monteringsutrymmen.

Användningsobjekt för centralenheten M 1000 är i synner-
het daghem, små service- och vårdhem, kontorslokaler 
och stora villor.
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De viktigaste egenskaperna hos den nya M 1000

1



Koldammfilter 
av hög kvalitet
Filtrerar det finfördelade motordammet 
och håller monteringsutrymmet rent.
• Bytesintervall 200 h
• Filtreringsklass F7

Väggställning av stål
Med centralenheterna M 1000 levereras 
en stadig väggställning av stål som passar 
alla väggtyper. M 1000 fästs i väggställ-
ningen med snabblås

Stor 20 liters dammbehållare
Behändig snabblåsning på dammbehål-
laren; när låset öppnas hänger behållaren 
säkert kvar i låsanordningen varifrån det är 
enkelt att lyfta ut den för tömning. I M 1000 
kan man även använda dammpåse.

Tekniska data
• Driftsspänning  

min–max 207–244 V (50 Hz) 
• Eleffekt max 1 600 W
• Undertryck max 37 kPa
• Airwatt max 672 W
• Ljudnivå Lp 70 dB+/-2 dB
• Dammbehållare 20 l
• Överhettnings- och överströms-

skydd
• Dammpåse som tillval
• Material stål
• Kan monteras inomhus, i teknis-

ka utrymmen, halvvarma eller 
varma förråd och andra 
motsvarande rum.

• Sugrörets längd max 50 m



Varför Allaway?
• Förbättrar inomhusluftens kvalitet
• Ett tyst och luktfritt system
• Energivänlig, ekonomisk och 

slitstark
• Bidrar till lokalernas användnings-

komfort 
• Kräver bara lite underhåll 
• En långlivad och ekologisk lösning
• Ergonomisk och lätt att använda

Läs mer: www.allaway.com

Centralenheten M 1000 
finns tillgänglig hos Allaway 
återförsäljare i början av 2017.

M 1000 
Lösningen för en renare 

inomhusluft!

Allaway Oy
PB 3
Kangasvuorentie 32
FI-40351 Jyväskylä
 +358 (0)20 7210 600
 info@allaway.fi
www.allaway.com

Allaway Sverige
CDS centraldammsugare AB
Luffarbacken 8
184 39 Åkersberga 
 08-594 106 00
 info@allaway.se
www.allaway.se
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