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Eurovac 53 – sarjan teollisuusimurit ovat tunnettuja kestävyydestä ja suuresta imutehosta.  
Eurovac 53 Trolley on suunniteltu kohteisiin, joissa imuria tarvitsee siirrellä, esim. 
vaikeakulkuisissa paikoissa kuten rappukäytävissä.  
Uudistunut Eurovac 53 / 4800 puolestaan soveltuu erinomaisesti myös teollisuuskeskusimuriksi. 

Eurovac 53 
Eurovac 53 – sarjan perusmalli on todettu vuosien 
varrella luotettavaksi ja yleiskäyttöiseksi 
teollisuusimuriksi.                                           
Eurovac 53 – teollisuusimureiden tavallisimpia 
käyttökohteita ovat rakennus- ja puuteollisuus sekä 
kone- ja metalliteollisuuden puhtaanapito. 

Eurovac 53 Trolley
Eurovac 53 Trolley mallin uudistetussa alustassa 
yhdistyy kevyet ja vankkarakenteiset ratkaisut 
suurikokoisiin pyöriin, joiden ansiosta laitteen 
liikuttelu onnistuu vaikka hankalissakin tiloissa.  
Imuri voidaan varustaa myös suuremmalla 100l 
roskasäiliöllä. 
Lisävarusteena on saatavissa myös kätevä 
trukkikotelo imurin siirtelyyn. Lukituksen 
ansiosta imuri pysyy tukevasti kiinni piikeissä. 
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Eurovac 53 / 4800 
Eurovac 53 / 4800 on sarjan tehokkain malli, joka on 
varustettu neljällä imumoottorilla. Laitteen 4800 W 
tehon ansiosta se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, 
joissa tarvitaan suurta imutehoa ja korkeata 
alipainetta. Muista Eurovac 53 – sarjan malleista 
poiketen 4800 malli on varustettu ohjainkeskuksella 
jossa on kaukokäynnistys, joten se soveltuu myös 
käytettäväksi teollisuuskeskusimurina. Eurovac 53 / 
4800 on kustannuksiltaan edullinen vaihtoehto 
teollisuuskeskusimuriksi kun käyttötuntimäärät eivät 
ole kovin suuria. Eurovac 53 / 4800 -teollisuusimurin 
huoltoväli on noin 500 tuntia. Laitteen sulakevaatimus 
on 16 A / 400 V muista malleista poiketen. 

Suodatus ja imuteho 
Eurovac 53 – sarjan imurit ovat vakiona varustettu laajalla 
2 m²  tähtisuodattimella. Eurovac 53 - teollisuusimureilla voidaan 
imuroida sekä kuivaa että märkää roskaa ja nesteitä suodatinta 
poistamatta. Vakiomallien suodatinpuhditus tapahtuu 
ravistinperiatteella, mutta ovat myös varustettavissa automaattisella 
suodatinpuhdistuksella.
Kaikki Eurovac 53 - teollisuusimurit ovat varustettavissa 
HEPA13 -suodattimella. HEPA13- suodatinta käytettäessä 
suodatusprosentti on jopa 99,95 %. 
Kaikissa Eurovac 53 ja Eurovac 53 Trolley malleissa on kolme 
laadukasta hiiliharjallista imumoottoria ja tämän ansiosta laitetta 
voidaan käyttää tavallisella verkkovirralla.  
Sulakevaatimus on 16 A, joten Eurovac 53 – teollisuusimuri soveltuu 
käytettäväksi kaikissa teollisuus- ja rakennuskohteissa.  
Monen imumoottorin tuoman tehon ansiosta imuteho on tasaista eikä 
laite tukkeudu hankalissakaan olosuhteissa. 
Eurovac 53 – teollisuusimurit ovat myös huomattavan kevyitä 
verrattuna turbiini-imumoottorisiin teollisuusimureihin. 

 Tetratex-tähtisuodatin2 m² 

Automaattinen
suodatinpuhdistus
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Roskasäiliö 
Eurovac 53 Trolley – teollisuusimureissa on helposti 
tyhjennettävä 60 tai 100 l roskasäiliö. Kaikissa Eurovac 53 – 
teollisuusimureissa voidaan käyttää roskasäiliössä jätesäkkiä. 
Roskasäiliö on nostokahvalukitteinen, jonka avulla 
roskasäiliön asettuu tiiviisti paikalleen vaivattomasti. 
Roskasäiliö voidaan varustaa tarvittaessa myös kannakkeilla esim. 
hallinosturia varten, jolloin täysinäisen roskasäiliön 
liikuttelu on helppoa. 

Siivoussarja 
Suuren imutehon ansiosta kaikissa Eurovac 53 - imureissa 
voidaan käyttää halkaisijaltaan 38, 50 tai 76 mm imuletkua, jonka 
pituus voi olla jopa 50 m. Eurovac - teollisuusimurit ovat 
varustettu imutankotelineellä ja tarvikekorilla.
Kattavasta Eurovac tarvikevalikoimasta löytyy suulakkeet ja 
suodattimet jokaiseen tarpeeseen. Suosituin siivoussarja on 
50 mm siivoussarja, joka sisältää alla olevat osat: 
• Alumiininen imutanko 1,5 m
• Imuletku 5 m liittimineen
• Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
• Rakosuulake 270 mm
• Pölyharja




