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Et simpelt spørgsmål om takt 
Fint støv er sundhedsskadeligt. For at beskytte dig bedst muligt mod fint støv har vi forbedret vort Tact-system endnu mere. 
Resultatet er en kraftfuld BSS-støvsuger med meget effektiv filterrensning og et filter, der har en globalt uovertruffen brugstid, 
der klarer op til 180 kg fint støv, før filtret skal rengøres manuelt. Det giver endnu længere perioder, hvor man kan arbejde 
uden afbrydelse – ved konstant suge styrke og bedre beskyttelse mod fint støv. 

 
Robust kan også være praktisk 
Innovation starter som en tanke. Vore nye BSS-våd- og tørsugere er udstyret med en central EASY Operation-knap, så det er 
nemt at skifte mellem de forskellige funktioner og driftsmodusser med en enkelt knap. Værktøjskasser og andre redskaber kan 
placeres sikkert på det flade beholderhoved, der er påsat med øskener og har et skridsikkert opbevaringsrum. 

Perfekt udstyret til byggepladser 
For at kunne modstå de til tider barske omgivelser på en byggeplads er vore BSS-støvsugere nu udstyret med en robust, 
forstærket beholder med stødfanger, håndtag og store, solide metalhjul med bremse. 

Gør plads til store ydelser 
Vore BSS-støvsugere er som standard forsynet med suge slange med en indvendig diameter på 38 mm. Den større indvendige 
diameter øger luftgennemstrømningen og mindsker risikoen for tilstopning, når der opsuges groft snavs og passer på alle 
BAIER maskiner. 

Flad, beskyttet og altid korrekt 
Alle nye BSS-støvsugere har et filterrum til foldede fladfiltre. Det gamle filter kan tages ud, uden at det støver. Filtret sættes altid 
korrekt i, og filtermediet og lukningen beskyttes. Du vil blive overrasket over, hvor stor en forskel det betyder for dig på 
byggepladsen. 

 
Fordele 
Din BSS vil gøre dig helt igennem glad. Du vil se, at vi har tænkt på alt, hvad der er vigtigt for en 
håndværker/industrivirksomhed, nemlig overlegen suge styrke, nem betjening, robust design og holdbarhed, mere effektivt og 
mere støjsvagt filterrensningssystem. Og tilbehør, der opfylder alle dine ønsker til alsidighed og funktionalitet. 
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BSS608H 
Special støvsuger støvklasse H - Til farligt støv 
Konstant høj sugeevne på grund af fuldt automatiseret TACT - 
Automatisk filterrensningssystem 
Stor støvkapacitet på grund af innovative filtersystem 
Automatisk power-on til el-værktøj 
Sugregulering til individuel justering af suge kraft 
Suge studs til el-værktøj til diameter ø38mm (1½ ") 
30l beholder med robuste metal hjul 
Intelligent kliksystem til hurtig omskiftning af tilbehør 
Tilbehør inklusive: håndtag, 2 x metalrør (500 mm), gulvdyse, 
spalte dyse 
Støvfri på grund af stort fladt H polyesterfilter + polyester for 
filter 
Antistatisk kraftig støvsugerslange 
Integreret rør og kabelholder 
 
BSS607M 
Special støvsuger støvklasse M - Til medium farlige støv 
Konstant høj sugeevne på grund af fuldt automatiseret TACT - 
Automatisk filterrensningssystem 
Stor støvkapacitet på grund af innovative filtersystem 
Automatisk power-on til el-værktøj 
Sugregulering til individuel justering af suge kraft 
Suge studs til el-værktøj til diameter ø38mm (1½ ") 
30l beholder med robuste metal hjul 
Intelligent kliksystem til hurtig omskiftning af tilbehør 
Tilbehør inklusive: håndtag, 2 x metalrør (500 mm), gulvdyse, spalte 
dyse 
Støvfri på grund af stort fladt M polyesterfilter 
Antistatisk kraftig støvsugerslange 
Økonomisk på grund af konstant sugning af store mængder fint støv 
Integreret rør og kabelholder 
 
BSS606L 
Special støvsuger støvklasse L - Til let farligt støv 
Konstant høj sugeevne på grund af fuldt automatiseret TACT - 
Automatisk filterrensningssystem 
Stor støvkapacitet på grund af innovative filtersystem 
Automatisk power-on til el-værktøj 
Sugregulering til individuel justering af suge kraft 
Sugerør til el-værktøj til diameter ø38mm (1½ ") 
30l beholder med robuste metal hjul 
Intelligent kliksystem til hurtig omskiftning af tilbehør 
Tilbehør inklusive: håndtag, 2 x metalrør (500 mm), gulvdyse, spalte 
dyse 
Støvfri på grund af stort fladt M polyesterfilter 
Økonomisk på grund af konstant sugning af store mængder fint støv 
Integreret rør og kabel holder 
 

Poser 9341  filter 73684  Tilbehør 9338  

Slange 9280  studs 9284  Slange 9279  
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BSS 306L 
Støvsuger til rengøring  
Kompakt lille størrelse med polyesterpatronfilter, der også skal bruges vådt 
Manuel filterrensning 
Stik til el-værktøj (strøm-elektronik) 
Sugerør til el-værktøj til diameter ø38mm (1½ ") 
støvsuger støvklasse L godkendt med 6m kabel 
Integreret rør og kabelholder 
El-værktøjsmuffer og tilbehør inklusive: håndtag, 2xmetalrør (500mm), gulvdyse, mellemrumsdyse og fleece filterpose 
støvfri med Meget mobil takket være de lave vægt og kompakte størrelser 
 
 
TILBEHØR:  
Filter 9270 
Slange 9272 
Poser 9271 
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