VEDLIKEHOLD

Støvsugere

Husqvarna S13
En allsidig og lydløs enfaset støvsuger som håndterer mange forskjellige byggematerialer og passer
perfekt til skjæremaskiner, håndholdte kverner etc. Utstyrt med et
testet og sertifisert HEPA H13 filter.
To varsellys indikerer om filtrene er
tette eller lekker.

Pullman Ermator S26
Kraftig støvsamler tilpasset fint støv.
Kan takle konstruksjon, sliping, gips
og betongstøv. Utstyrt med fint
filter (skylling) og H13 filter. Standard
er også timesmåler og vakuummåler for filterkontroll. Effektiv rengjøring av luftpuls.

Art.nr: 30-001

Art.nr: 30-005

Husqvarna S36
En meget kraftig og solid enfaset
støvoppsamler. Tre store vakuummotorer gir høy effekt. Utstyrt med
tre testede og sertifiserte HEPA
H13-filtre og et solid forfilter. Funksjonene inkluderer Jet Pulse filterrengjøringssystem, timesmåler og
vakuummåler.
Art.nr: 30-006

Pullman Ermator T8600
En kraftig maskin som kan frekvensstyres opp til 60Hz uten
å skade pumpen. Perfekt som
sugekilde for mindre sentrale
systemer og gulvslipemaskiner.
Den er utstyrt med en fin filterpakke, doble H13-filtre, samling
i longopac, samt autostart og
automatisk filterrengjøring.
Sammen med forutskilleren
C5500 danner T8600 et mobilt
sentralt sugesystem som fungerer utmerket ved nybygg og
renovering.

Pullman Ermator T11000
Trefaset støvopsamler på 11 kW.
Perfekt for store betonggulv
eller slipemaskiner med mer
enn tre slipehoder. Kan absorbere store mengder under lang
drift. Avtrekksluften er sentrert
og kan ledes ut med en slange
når du sliper for eksempel
epoxy. Jetpulsfilterrengjøring
og stort hepa-filter, betyr at de
minste og farligste partiklene
blir filtrert til tross for ekstremt
høy luftstrøm. Samling i longopac®.

Art.nr: 30-009

Art.nr: 30-010

Modell

Strøm

Faser

Effekt

Sugekapasitet

Vakum (kPa)

Filter

Vekt

Husqvarna S13

230V

1 fas

1,2 kW

200 m3/t

22 bar

1

29 kg

Pullman Ermator S26

230V

1 fas

1,25 kW

400 m3/t

22 bar

2

47 kg

Husqvarna S36

230V

1 fas

3,6 kW

600 m3/t

22 bar

3

63 kg

Pullman Ermator T8600

400V

3 fas

8,6 kW

660 m3/t

28 bar

3

210 kg

Pullman Ermator T11000

400V

3 fas

11 kW

1100 m /t

28 bar

3

335 kg
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Stoffavskillere
Når du gjør de riktig store jobbene, der det dannes mye støv, behøver du i blant komplettere din støvsuger
med en foravskiller. Med en foravskiller koblet til støvsugeren øker sugekapasiteten betydelig. Dessuten øker
støvsugerens evne til å ta hånd om materiale som i vanlige tilfeller skulle anses som vanskelig håndterbart, for
eksempel sot, glødende partikler, væsker, og lette materialer i store mengder. C-Line skiller ut opp til 80-90%
av oppsuget materiale innen det når støvsugeren.
Pullman Ermator IC300
Smidig og letthåndterlig containerforavskiller. Beregnet
for miljøer hvor veldig mye støv skal håndteres. Tømmes
enkelt gjennom å løfte den opp med en truck. Finnes
med to ulike slagetilkoblinger 63 mm og 73 mm camlock.
Art.nr: 32-002

Pullman Ermator C5500B
Videreutvikling av vår populære forutskiller C5500. Tanken er festet til et stativ og samlingen foregår i en stor
pose. Den store vesken byttes lett ut ved å kjøre den bort
på en pall.
Sept Recuperator RC33
Syklonisk foravskiller med høy kapasitet. Skiller ut 90%
av oppsuget materiale. Samling av materiale i stor sekk.

Egnet for jobber i bygg og industri der store mengder
støv må håndteres.

Art.nr: 32-001

Art.nr: 32-003

Les mer om støvkontroll på vår blogg >
Modell

Volum

Oppsamling

Vekt

Størrelse (LxBxH)

IC300

300 liter

Container

120 kg

125x85x140 cm

C5500B

1000 liter

Stor bag (Longopac)

120 kg

139x119x250 cm

Recuperator RC33

-

Pose (22m)

28 kg

65x56x120 cm
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