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AS 18 L PC COMPACT | AS 18 HEPA PC COMPACT
Novos aspiradores sem fio Metabo: ideais para poeiras e água
• Aspiradores a húmido/seco sem fio compactos e leves
• Limpeza do filtro PressClean com o acionar de um botão
• Modo Eco para maior autonomia por carga da bateria e modo Boost para potência máxima
Os dois novos aspiradores sem fio AS 18 L PC Compact e
AS 18 HEPA PC Compact da Metabo são adequados para
trabalhos de limpeza e aspiração de forma eficiente e fiável,
de poeira fina, sujidade grossa ou pequenas quantidades
de água.
O AS 18 L PC Compact possui classe de poeiras L para
poeiras levemente perigosas, como poeira doméstica,
gesso ou giz.
O novo AS 18 HEPA PC Compact com o seu filtro HEPA é
especialmente adequado para pessoas que sofrem de
Ideal para estaleiros de construção: O AS 18 L PC Compact
alergias, uma vez que reduz adicionalmente a probabilidade possui classe de poeiras L e assegura um ambiente de
de poeiras domésticas, pólen, alérgenos e ácaros. “Ambas trabalho limpo e com baixo nível de poeiras. Foto: Metabo
as máquinas são pequenas e compactas, e o melhor de
tudo: não têm fio. Os aspiradores podem ser utilizados para
aplicações móveis no modo húmido e seco e, simultaneamente, estão protegidos contra poeiras com
limites de exposição ocupacional superiores a 1 mg / m3 “, explica o gestor de produto da Metabo,
Sebastian Koch.
Limpe o filtro com o acionar de um botão, poder de
extração flexível
Ambas as máquinas possuem limpeza de filtro integrada:
Se o filtro ficar obstruído com poeira após longos períodos
de trabalho, pode ser limpo facilmente com o acionar de
um botão.
Além disso, a Metabo disponibiliza sacos do filtro em tecido.
Estes podem ser utilizados para recolher com segurança
até mesmo a poeira mais fina e descartá-la de forma limpa
e fácil.

O novo AS 18 HEPA PC Compact é particularmente
adequado para pessoas que sofrem de alergias, uma vez
que o seu filtro HEPA reduz adicionalmente a penetração
de poeiras domésticas, pólen, alérgenos e ácaros.
Foto: Metabo
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Dependendo da aplicação, o utilizador pode alternar com flexibilidade entre o modo eco para maior
tempo de execução por carga da bateria e o modo Boost para desempenho máximo de extração.
“Se o utilizador trabalha, por exemplo, em superfícies lisas como pisos de parquet, o modo Eco é suficiente.
Desta forma pode aproveitar ao máximo a energia da bateria e trabalhar durante mais tempo”, diz Koch.
“Se for necessária mais potência de extração, pode alternar
rapidamente para o modo Boost.” Uma tampa vedante no
aspirador protege a bateria contra poeiras e humidade.
Para cantos e fendas
Com o bocal de sucção e fendas incluído no equipamento
standard o aspirador é particularmente adequado para
pequenos trabalhos de limpeza. “No entanto, por vezes
até o bocal para fendas é grande demais para espaços
particularmente estreitos. É aqui que entra a função de
Ideal para trabalhos rápidos de limpeza e extração: O novo
sopro”, diz Koch. Com a função de sopro, os utilizadores aspirador sem fio a húmido/seco AS 18 L PC Compact é
profissionais podem simplesmente soprar aparas de leve e compacto. Foto: Metabo
madeira.
Graças a uma mangueira de sucção extensível até 2,5
metros, qualquer canto pode ser alcançado com o aspirador. Após a conclusão do trabalho, a mangueira
é rapidamente arrumada no aspirador para armazenamento compacto. O sistema de tubos de três
peças incluído no equipamento standard também pode ser armazenado no aspirador ocupando pouco
espaço. Graças à alça de transporte integrada, o utilizador pode transportar o aspirador ou carregá-lo ao
ombro ao utilizar em conjunto com ferramentas elétricas.
“Os dois novos aspiradores sem fio são pequenos e compactos e trazem tudo o que um profissional precisa
para pequenos trabalhos de limpeza e extração, incluindo limpeza de filtros. Em suma: companheiros
fiáveis para trabalhos rápidos na oficina ou no estaleiro de obras. E se precisar de ainda mais potência,
por que não usar o nosso aspirador sem fio 36-18 BL 25 M SC, obtendo assim uma solução competa”,
resume Koch.
Características técnicas

AS 18 L PC Compact

Classe
Voltagem da bateria
Tipo de limpeza
Classe de filtro
Volume do depósito
Peso (com/sem bateria)
Superfície de filtragem
Vácuo

Aspirador a húmido/seco
18 Volt
PressClean
L
6l
4.8 kg / 3.8 kg
3,000 cm2
120 hPa (mbar)

Débito de ar máx.
Mangueira de aspiração

AS 18 HEPA PC Compact

Aspirador a húmido/seco
18 Volt
PressClean
HEPA
6l
4.8 kg / 3.8 kg
3,000 cm2
120 hPa (mbar)
2,100 l/min
2,100 l/min
Stretch, 0.5m – 2.5m, Ø 32 mm Stretch, 0.5m – 2.5m, Ø 32 mm
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