
INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

TC 100 IF - OLIE EN CHIPS

CEMENT

CEMENT

Stevige stofzuiger voor intensief gebruik

Gemakkelijk verwijderbare container voor
veilige verwijdering van verzameld materiaal

Compact en mobiel

Bespaar geld door olie en koelvloeistof terug
te winnen en opnieuw te gebruiken

Afvoersysteem door terugstroom door
middel van een slang. Geen afvoerpomp
nodig.

Hoge filtratie efficiëntie

Laag geluidsniveau

PPL filter voor spaanscheiding

ZUIGUNIT

Spanning V - Hz 400 - 50

Vermogen kW 3

Max. onderdruk mmH₂O 3.000/2.700

Max. luchtdebiet m³/h 318

Geluidsniveau (EN ISO 3744) dB(A) 78

FILTER UNIT

Filtertype 3D SuperWeb

Oppervlakte - diameter cm²-mm 500

Media - filtratie Polypropyleen- 300µm

OPVANG UNIT

Afvoersysteem

Capaciteit vaste stoffen l 100

Solids capacity l 40

Afvoersnelheid l / min 200

Vlotter

VOLUME

Afmetingen cm 67x66x135h

Gewicht kg 95



ZUIGUNIT
De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de

waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig

onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Het reverse flow systeem, geactiveerd door een manuele klep bovenaan de motorkop,

maakt het mogelijk om snel vloeistof af te voeren met behulp van een oliebestendige

afvoerslang. De slang bevat een klep in het afvoermondstuk.

FILTER UNIT
Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau

heeft bereikt en voorkomt overstromen.

Een propyleenfilter voor vloeistoffen is stroomopwaarts geïnstalleerd. Dit filter garandeert

een efficiënte filtratie van het opgezogen olie. Een extra schuimplastic filter voorkomt dat

het meeste vloeistofnevel in de motor komt.

Het superweb 3D primaire filter is een speciaal en hydro-oleofoob filter dat de maximale

olieafscheiding garandeert, terwijl de motor wordt beschermd tegen vettige nevels en

atmosferisch stof.

OPVANG UNIT
De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange

levensduur.

Het opgezogen vloeistof kan snel worden afgevoerd door middel van een omgekeerd

luchtstroomsysteem, dat kan worden geactiveerd door een knop te draaien.

De container is afneembaar, compact en bevat het zeefrooster dat het solide deel behoudt.

OPTIES
OLIE- EN WACHTERDICHT PATROON

ACCESSOIREMAND EN DUBBELE BUIGHOUDER

ROESTVRIJ STALEN ZEEFROOSTER


