
PRAMONINĖS VAKUUMINĖS SISTEMOS

VACUUM EXTRACTION  DUST EXTRACTION  VACUUM CONVEYING  VACUUM CLEANING    

WIELAND LUFTTECHNIK PRODUCTION SITES AND HEAD OFFICE
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1 VacTrailer S-4 (42kW): Vacuum cleaning in a coal fired power plant. The suction material is discharged into BigBags
2 VacTrailer S-2 (11 or 22,6 kW): Extraction of coal dust over long distances
3 Monobloc MB-RD: With top-mounted blower. Extraction of dust from insulation plates
4 BlowVac BigBag (300 kW): Vacuum conveying of bulk material. Material discharge into BigBags or into open containers. 

Possibility to blow the suction material into silos
5 Sump and swarf cleaner FS-216: keeps metal working machines operational, separates chips and coolant
6 FA-18 Conic 1000, KS-750 (75 kW): Factory cleaning in a steel plant

Since 1959 Wieland Lufttechnik has
been one of the world wide leading
manufacturers of industrial vacuum
units, truck mounted vacuum loaders 
and stationary vacuum and dust 
extraction systems.  

Health and safety requirements, protection 
of the environment, cleanliness of 
production machinery, reduction of machine 
down time and ergonomic handling are 
important aspects of our research and 
development activities.

Two modern production sites in Erlangen 
and Sulzbach-Rosenberg, Germany and 
longstanding agents in most countries 
ensure a world wide presence and close 
customer contact.

5

1 2 3

64

Wetterkreuz 12  
91058 Erlangen 

Germany   
Phone +49  9131  60  67-0  

Fax +49  9131  60  44  01 
info@wieland-luft.com  
www.wieland-luft.com

Pramoniniai 
vakuuminiai siurbliai

Stacionarios 
vakuuminės sistemos

Mobilūs vakuuminiai 
įrenginiai

Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG      Wetterkreuz 12       91058 Erlangen        Germany
Phone +49 9131 60 67-0    Fax +49 9131 60 44 01    info@wieland-luft.com    www.wieland-luft.com

92237 Sulzbach-Rosenberg 91058 Erlangen 

Adresas: Molėtų pl. 47F,
LT-08409 Vilnius, 
Lietuva
Tel. + 370 679 987980
El. paštas: 
wieland@forestila.lt,
www.forestila.lt

Atstovas Baltijos šalyse:      UAB FORESTILA,



„BlowVac“ - puikus vakuuminis krautuvas!
Ant sunkvežimio bazės montuojamas vakuuminis 
įrenginys su 300 kW iškrovimo įtaisu.
Transportavimo greitis iki 60 t / h.
Gali purkšti granules į 50 m aukštį ant stogų.

„„FiltroJet“, „MaxVac“
Centrinis didelio efektyvumo 
vakuuminis blokas.
Maišo filtras,  vakuuminis 
siurblys su šoniniu kanalu,
2 x 11 kW, garso izoliacinė 
danga.

Stacionarūs ir mobilūs vakuuminiai 
įrenginiai su apsauga nuo sprogimo. 
Gali būti pastatyti ir eksploatuojami 1, 
2, 21 ir 22 zonose.

ATEX 

VacTrailer S-2, S-4, S-6
Didelio našumo priekabose 
montuojami vakuuminiai įrenginiai
Ypač universalūs įrenginiai, skirti 
pramoniniam valymui
Dyzeliniai varikliai arba elektros 
varikliai nuo 11 iki 96 kW
Siurbiamąją medžiagą iškraukite į 
„BigBags“ ar atviras talpas

„BigBag“ užpildymo įrenginys, 
Susiurbia surenkamą medžiagą į 
„BigBags“. Filtras- separatorius tipo 
„FiltroJet“, 11 kW  vakuuminis siurblys 
su šoniniu kanalu, apsauginis filtras, 
garso izoliacinė danga.

Pramoniniai birių medžiagų, dulkių ir 
skysčių nuo 2,4 iki 22 kW vakuuminiai 
siurbliai. Vienfaziai, trifaziai ir suspausto 
oro varikliai. Transportavimo greitis iki 
10 t / h.

Įrenginiai Sertifikuoti  M ir H 
dulkių klasei arba ATEX.

Atidirbto tepalo ir metalo drožlių išvalymo 
įrenginio surinkimo talpos nuo 190 iki 1000 
litrų. Aušinimo skysčio ir metalo drožlių 
atskyrimas. Išvalymas ir grąžinimas 
aušinimo skysčio

Filtras-separatorius tipo „FiltroJet“, 
atsparus sprogimui, skirtas sprogioms 
dujoms. Montavimas 1 zonoje. 
Granuliuotos medžiagos atskyrimas 
chemijos pramonėje. Smulkaus plastiko 
dulkių filtravimas. Skysčių 
transportavimas: degios dujos

Nuotoliniu būdu valdomas D 200 
iškrovimo įtaisas . Ištuština 
duobes, ištraukia didelius birių 
medžiagų kiekius arba yra 
naudojamas medžiagai susiurbti 
nuo stogų ar iš pastatų. Vieno 
žmogaus operacija.

STACIONARIOS VAKUUMINĖS SISTEMOS

MOBILIEJI VAKUUMINIAI ĮRENGINIAI

PRAMONINIAI VAKUUMINIAI SIURBLIAI

Wieland Lufttechnik ant sunkvežimių ar 
priekabų montuojami vakuuminiai 
įrenginiai. Puikūs universalūs įrenginiai 
dideliam birių medžiagų kiekiui išsiurbti, 
galima pasirinkti su įrengtu slėgiu 
iškrovimo įtaisu. Specialios versijos pagal 
ATEX ar ADR.

Wieland Lufttechnik Pramoniniai 
vakuuminiai siurbliai.  Profesionalūs 
gamyklų ir gamybinių mašinų valymo 
įrenginiai. Tinkami ir yra sertifikuoti 
pavojingoms ir sprogioms medžiagoms 
siurbti.

Vakuuminis ištraukimas, dulkių ištraukimas, 
vakuuminis transportavimas ir vakuuminis 
valymas siurbimo įrenginiais nuo 3 iki 300 kW. 
Visų tipų ir dydžių filtrų sistemos pagal ATEX.



INDUSTRIAL VACUUM SYSTEMS

VAKUUMINIS IŠTRAUKIMAS  DULKIŲ IŠTRAUKIMAS  VAKUUMINIS TRANSPORTAVIMAS 
 VAKUUMINIS VALYMAS   

WIELAND Lufttechnik gamybos vietos ir pagrindinė buveinė
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1 VacTrailer S-4 (42kW): vakuuminis valymas anglimi kūrenamoje elektrinėje. Susiurbta medžiaga iškraunama į „BigBags“
2 VacTrailer S-2 (11 arba 22,6 kW): Anglies dulkių šalinimas dideliais atstumais
3 Įrenginys MB-RD: su viršuje montuojamu ventiliatoriumi. Dulkių siurbimas nuo izoliacinių plokščių
4 BlowVac BigBag (300 kW): vakuuminis birių medžiagų transportavimas. Medžiagos iškraunamos į „BigBags“ arba į atvirus 
konteinerius.  Yra galimybė iškrauti susiurbtą medžiagą į siloso bokštus.
5 Atidirbtų tepalų ir metalo drožlių valymo įrenginys FS-216: palaiko metalo apdirbimo mašinų veiksmingumą, atskiria metalo drožles ir 
išvalo aušinimo skystį.
6 FA-18 Conic 1000, KS-750 (75 kW): Vakuuminis valymas plieno gamykloje

Nuo 1959 m.Wieland Lufttechnik  yra 
viena iš pirmaujančių pasaulyje 
gamintojų pramoninių vakuuminių 
įrenginių, ant sunkvežimių montuojamų 
vakuuminių įrenginių bei stacionarių 
vakuuminių ir dulkių nusiurbimo 
sistemų.

Sveikatos  ir darbų saugos reikalavimai, 
aplinkos apsauga, gamybinių įrengimų 
švara, mašinų prastovų laiko sutrumpėjimas  
ir ergonomiškas valdymas yra svarbūs 
mūsų tyrimų ir plėtros veiklos aspektai.

Dvi modernios gamybos  Erlangene ir 
Sulzbacho-Rosenberge (Vokietija) bei 
ilgamečiai atstovai daugumoje šalių 
užtikrina tiekimą visame pasaulyje ir 
glaudžius kontaktus su klientais.
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Wetterkreuz 12 
91058 Erlangen

Germany   
Phone +49  9131  60  67-0  

Fax +49  9131  60  44  01
info@wieland-luft.com  
www.wieland-luft.com

Industrial vacuum cleaners

Stationary vacuum systems

Mobile vacuum units

Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG         Wetterkreuz 12           91058 Erlangen  Germany
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