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Pasirinkimui du vakuuminiai įrenginiai ir 
keturios elektrinės versijos:

 Vakuuminis siurblys su šoniniu kanalu,
2.2, 3 arba 4 kW trifazis variklis skirtas
nepertraukiamam darbui, galingas vakuumas 
skirtas metalo drožlei, riebalams, tepalams, alyvai, 
skysčiams, dulkėms siurbti per didelį atstumą (su 
vamzdžių darbo sistema)

VacPro
Universalūs įrenginiai optimalia kaina, skirti standartiniam 
pritaikymui nuo dulkių iki skysčių.

Turboventiliatorius, 3,6 kW vienfazis variklis.
Didelis oro srautas užtikrina puikų išsiurbimą. 
Visų rūšių medžiagų siurbimui.

Pneumatinis „Air Shock®“ 
filtro valymas palaiko filtro  
švarą bei tolygiai didelę 
siurbimo galią.

Integruotas išcentrinis 
separatorius atlaisvina 
pagrindinį filtrą nuo 
didžiosios dalies  dulkių 
ir visų skysčių.

Visų tipų standartinė įranga: 
n   mechaninis išankstinis separatorius
 n   super galingas kišeninis filtras, M klasės 
dulkėms
n   pneumatinis „Air Shock®“ filtrų valymo 
įrenginys 
n   garso izoliacija

VacPro 6
VacPro 6 H

VacPro 16 M Atex 3D

VacPro 56 / 76
VacPro 56 / 76 M Atex 3D

VacPro 110
VacPro 110 M Atex 3D

VacPro 26
VacPro 26 M Atex 3D

VacPro 46
VacPro 46 M Atex 3D

VacPro 16 
VacPro 16 H

arba:
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VacPro 16 MultiPac H

IS-11 Filtras

n   skirta pavojingoms siurbimo medžiagoms, H klasės dulkėms 
n   siurbimo medžiagos išleidimas be dulkių į „MultiPac“ 
surinkimo maišą      

Profesionalus pramoninis vakuuminis 
įrenginys sausoms dalelėms ir dulkėms

Išmetimo sklendė iškrauna susiurbtą 
medžiagą į „MultiPac“ surinkimo maišą. 
Tada „MultiPac“ maišas uždaromas 
dviem spaustukais. Nupjovus 
užsandarintą maišo dalį, susiurbta 
medžiaga gali būti pašalinta 
nepaskleidžiant dulkių. „MultiPac“ 
surinkimo maišo ilgio pakanka 50–60 vnt. 
įpakavimų.

Trys versijos:

n   Vienfazis variklis
3.6 kW, turbo ventiliatorius,
Oro srautas 570 m3/h,
Siurbimo galia 205 mbar, (~20% vakuumas)

n Trifazis variklis
3 kW siurblys su šoniniu kanalu,
Oro srautas 340 m3/h,
Siurbimo galia 330 mbar, (~33% vakuumas)

n Suspausto oro išmetimas
Oro srautas 340 m3/h,
Siurbimo galia 350 mbar (~35% vakuumas)

Profesionalūs pramoniniai vakuuminiai įrenginiai 
skysčiams, metalo drožlėms bei smulkioms dulkėms 

Pneumatinis „Air Shock®“ filtro 
valymas palaiko filtro  švarą bei 
tolygiai didelę siurbimo galią.
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IS-36 / IS-46 Kontroliuokite savo mašinų valymo 
išlaidas. Naudokite profesionalų įrenginį!
n  Pramoninis siurblys nepertraukiamam darbui. 
Susiurbia dulkes, metalo drožles, skysčius 
n  Surinkimo talpa 50 litrų
n  „Atex“ versija, M ir H klasių dulkės 
n  Apsauginis filtravimo elementas (opcija)
n  Siurbimo vamzdis D50 (IS-36)

            D60 (IS-46) n  
Oro srautas 340 or 460 m3/h, 

 Siurbimo galia  330 mbar, (~ 33% vakuumas) 
n  Pneumatinis „Air Shock®“ filtro valymas, 

     užtikrinantis pastoviai aukštą siurbimo 
efektyvumą

Maitinimo blokas
3 arba 4 kW
vakuuminis siurblys su 
šoniniu kanalu , trifazis 

Techniniai pranašumai
Pašalinkite pavojingas dulkes be dulkėjimo , 
pvz. chemijos ir farmacijos pramonėje.

ATEX apsauga nuo sprogimo
Saugus sprogių dulkių, dujų ir garų 
apdorojimas.

Pneumatinis „Air Shock®“ 
filtro valymas, išlaiko filtrą 
švarų ir užtikrina pastovų 
aukštą siurbimo galingumą.

Integruotas išcentrinis separatorius 
atlaisvina pagrindinį filtrą nuo 
didžiosios dalies  dulkių ir visų 
skysčių.



n  Ištuština aušinimo skysčio rezervuarą
n  Atskiria drožles ir išvalo aušinimo skystį bei grąžina išvalytą 
aušinimo skystį 
n  Valo mašinas ir visą gamyklą

Pasirenkate FS-216, jei norite padidinti savo mašinų tarnavimo laiką, 
kartu sumažinant aušinimo skysčio ir mašinos valymo išlaidas.
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Papildoma įranga 65 litrų 
smulki perforuota 200 μm 
talpa. 

Metalo drožlių ir dulkių 
atskyrimas perforuotoje(2 mm 
arba 200 µm) 65 litrų talpoje 

FS-216
Atidirbto tepalo ir metalo drožlių išvalymo įrenginys, 
technologiškai, tai žingsnis į priekį, sukurtas, kad atitiktų 
gamybos įmonių reikalavimus.
Profesionalus atidirbto tepalo ir metalo drožlių išvalymo 
įrenginys - prailgina gamybinių mašinų darbą.

Išskiria skysčius 200 litrų / min greičiu. Surenka drožles į sietą, 
išvalo ir grąžina aušinimo skystį.

Be to, FS-216 gali išvalyti visą gamybinę įmonę. Tylus, 
nereikalaujantis priežiūros, vakuuminis siurblys su šoniniu 
kanalu , skirtas nepertraukiamam darbui.

3 kW trifazis variklis, oro srautas 340 m3/ h, siurbimo 
galia 330 mbar (~ 33% vakuumas)

Trifazis variklis,
3 kW  vakuuminis siurblys 
su šoniniu kanalu, 
alternatyva suspausto oro 
išmetimo mechanizmui

Filtravimo elementas 
pagaminta iš 
nerūdijančio plieno

Siurbimo žarna 
D- 50 

Skysčių slėgio išleidimo 
žarna, rutulinis vožtuvas,
(nereikalinga separatoriaus 
siurblio priežiūra )

Perforuota talpa 
(200 μm arba 2 mm) 
- 65 litrai, atskiria 
drožles ir aušinimo 
skystį 



Trifazis variklis su 5,5 kW arba 7,5 kW
Vakuuminis siurblys su šoniniu kanalu, nereikalaujantis 
priežiūros, skirtas nuolatiniam darbui
Oro srautas 520 arba 700 m3 / h,
Siurbimo galia 440 mbar, (~ 44% vakuumas)
Cikloninis separatorius iš pagrindinio filtro pašalina didžiąją dalį 
smulkių dulkių ir visiškai  skysčius

IS-56 / IS-76
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n   Išcentrinis separatorius - standartinė įranga 
n   Pneumatinis „AirShock®“ filtrų valymo įrenginys - standartinė 
įranga      
n   Aukštas siurbimo našumas, tinkamas pusiau stacionariems 
darbams su siurbimo vamzdynais       

Galingas įrenginys, skirtas nepertraukiamam darbui 
metalo apdirbimo pramonėje, sunkiojoje pramonėje ir 
birių medžiagų pramonėje 
 

Techniniai pranašumai

Skysčiai ar smulkios dulkės? 
Jokių problemų!
Skysčiai patenka į surinkimo konteinerį, 
smulkios dulkės gali būti surenkamos į 
specialios formos PE maišus

80 litrų surinkimo 
konteineris su ratukais

PE-krepšys 80 litrų 
smulkioms dulkėms

IS-56 (5.5 kW) and IS-76 (7.5 kW)
Galingi įrenginiai, turintys didelę siurbimo galią, 
skirti naudoti su vamzdynų sistemomis. 
Siurbimo atstumas iki 50 m.

Stacionari IS-56 versija
Skirta prijungti prie vamzdynų sistemos. 
Montuojamas ant atraminio rėmo. Galima 
iškrauti pvz. į konteinerius arba ant konvejerio 
juostų



MaxVac Eco 
Populiariausi pramoninių vakuminių siurblių 
modeliai

MaxVac Compact
Įtikinantis našumas - optimalus apdirbimas
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n pramoninio valymo darbams
n   siurbimo medžiagų ištraukimui iš duobių
n  siurbimo medžiagos padavimui didesniu nei 50 m atstumu, 
siurbimo greitis yra iki 6 t / h 

Trifazis variklis
(suspausto oro išmetiklis pagal pareikalavimą)

MaxVac Compact 110, 11 kW Oro 
srautas 140 m3 / h, Siurbimo galia 440 
mbar, (44% vakuumas)

MaxVac Eco 110, 11 kW 
Oro srautas 140 m3/val
Siurbimo galia 440 mbar, (44% vakuumas)

MaxVac Eco 220, 20 kW
Oro srautas 1200 m3/h
Siurbimo galia 600 mbar, (60% vakuumas)

n Visų rūšių siurbimo medžiagų tūrinis ištraukimas, pradedant nuo 
smulkių dulkių ir baigiant skysčiais bei dumblu

n  dulkių šalinimas nuo rankinių šlifavimo ir poliravimo instrumentų
n Pajungimas prie vamzdynų sistemų, siurbiant atstumu iki 100 m / 
įsiurbimo greitis iki 10 t / h     

Surinkimo talpa
VEK-500, tūris 0,5 m3, siekiant padidinti 
surinkimo pajėgumą. Galimybė naudotis 
kliento medžiagų apdirbimo sistema.



0516-382/2

S-3
Daugiau nei 1000 sėkmės istorijų sunkiojoje 
pramonėje bei biriųjų medžiagų pramonėje

Surinkimo talpa       
tipas VER 1500

Type S-3 K 500 R
Type S-3 K 120 R
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S-3 surenka birių medžiagų sankaupas aplink sulūžusį konvejerį, 
surenka nubyrėjusias medžiagas nuo konvejerio, prieš atliekant 
remonto darbus, užpildo „BigBags“ ir konteinerius, išvalo visus 
gamybinus plotus.

Du lygiagrečiai sujungti S-3 įrenginiai, sujungti su 7 m3 surinkimo 
konteineriu, yra nepralenkiami, lyginant našumą ir eksploatavimo 
sąnaudas.

Techniniai pranašumai

Rotaciniai stūmokliniai vakuuminiai siurbliai yra 
pranašesni už  vakuuminius siurblius su 
šoniniais kanalais ir daugiapakopius 
ventiliatorius, skirti dideliam siurbiamosios 
medžiagos kiekiui transportuoti. Rotacinio 
stūmoklinio siurblio vakuumas susidaro iškart, 
kai užkemšamas, o kitų siurblių vakuumas 
susidaro lėtai.

Optimaliausia rotacinius 
stūmoklinius siurblius naudoti 
didelio tankio  medžiagoms 
transportuoti
(dideli medžiagų kiekiai ir dideli 
siurbimo atstumai). 
Vakuuminiai siurbliai su 
šoniniais kanalais  ir 
daugiapakopiai ventiliatoriai yra 
tinkami mažo tankio lengvoms 
medžiagoms transportuoti.

22 kW rotacinis stūmoklinis vakuminis siurblys, įsiurbimo greitis iki 
10 t / h, Įsiurbimo anga D-100, sustiprinti ratai, Oro srautas 1355 
m3/h, Siurbimo galia 500 mbar, (~ 50% vakuumas)

Sunkių eksploatavimo sąlygų 
siurbimo įrenginys S-3 K 500 
R,  transportavimo su šakiniais 
krautuvais rėmas 
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