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Siurbimo įleidimo angos skersmuo, mm

Svoris, kg (tuščio)

VacPro 110 M Atex 3D

Maks. įsiurbimo žarnos ilgis, m

Elektros variklis, kW, A

Surinklimo talpa, ltr

100

70

11.0/400V / 32A

150

315

Apsaugos klasė IP65

M

1140

Dulkių klasė

Maksimalus oro srautas, m3/val

Maksimali siurbimo galia, mbar 270

Siurblio panaudojimo pavyzdžiai
Plastiko gamybos atliekų

surinkimas
Atidirbtos emulsijos

surinkimas
Mrdžio drožlių surinkimas Alyvuotų plastiko granulių

surinkimas

Miltelinių dažų ir šratų
surinkimas

Alyvos absorbento surinkims Pelenų ir sodžių surinkimas Vedinimo ortakių, pastato konstrukcijų
valymas

Alyvuotų drožlių surinkims

Plastikinė žarna 05SE  (5 m ilgio, su jungiamaisiais
elementais, labai lankstus, siurbimo darbams ir
kaip prailginamas, laidus elektrai, temperatūros
diapazonas: nuo 0 ° C iki + 85 ° C)

Aliuminis vamzdis 1b (1 m )

Plokščias antgalis 6
plastikas, skirtas siauriems mašinų
tarpams. 18x90 mm2

Grindų valymo antgalis 500 L
tinka iki 3,6 kW, plotis 500 mm, aliuminis, guminės
juostos iš abiejų pusių, pasukama alkūnė ir
spaustuko užraktas, reguliuojantys aukštį ratukai. 

Apvalus antgalis 3a
30 °, plienas, padengtas cinku, siurbimas
ir kitų antgalių prijungimas

Plokščias antgalis 6a
cinkuotas metalas, skirtas siauroms
mašinų ir radiatorių erdvėms valyti

Šepetys 8
250 mm pločio, sausoms dulkėms
pašalinti,  sienoms ir grindims

Šepetys 12a
120 °, skirta vamzdynams iki 250
mm Ø valyti

Šepetys 10
apvalus Ø 100 mm ir Ø 120 mm, kampinis,
skirtas grindims, mašinoms, luboms, langams,
kolonoms ir sijoms valyti

Universalus guminis šepetys 16
dulkėms pašalinti, staklėms ir kitoms mašinoms valyti *                                    
*netinka procesams, sukuriantiems aukštą elektrostatinės
elektros įtampą

Siurbimo antgalis 4a, viena
dalis, padengtas cinku,
skirtas mašinos valymui

Siurbimo antgalis 4
plastikinis, iš dviejų dalių,
skirtas mašinos valymui

Trišakis antgalis 7c
tiesus, pagamintas iš aliuminio, su plieniniu antgalių,
dažytas, skirtas nešvarumams, posūkiams ir birioms
medžiagoms išsiurbti

Galimi priedai ir įrankiai
Poliuretano žarna 05PURE, 5 m ilgio, su
jungiamosiomis detalėmis, labai atsparus dilimui,
siurbimo darbams ir kaip ilgintuvas, elektrai
laidus, temperatūros diapazonas: nuo -40 ° C iki +
90 ° C

Grindų valymo antgalis 300 S, plotis 300 mm,
aliuminio liejimas, guminės juostos iš abiejų pusių,
pasukama alkūnė ir prispaudėjas, reguliuojamo
aukščio ratai

Nuomos kaina nuo 400 EUR be PVM / nuoma 7d.

Į nuomos kainą neįskaičiuota:
- Eksploatacinės medžiagos (cheminiai valikliai, maišai, filtrų, žarnų, įrankių pažeidimai ir pan.)
- Įrenginio valymo darbai (filtrai, talpos, žarnos ir įrankiai)
- Transportavimas į/iš objekto.

Vakuuminis siurblys su šoniniu
kanalu,11 kW trifazis variklis
- skirtas nepertraukiamam
darbui,
- galingas vakuumas
- skirtas metalo drožlei, -
riebalams, tepalams, -
alyvai,skysčiams,
- dulkėms siurbti per didelį
atstumą (su vamzdžių darbo
sistema)

Skisčių surinkimas

https://youtu.be/4klBcVGoUnk

