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H I E N O N P Ö LY N I M U R I T



Hurricane – hienonpölynimurit ovat tunnettuja kestävyydestään ja optimaalisesta suodatusky-
vystään. Vanhimmilla käytössä olevilla Hurricane -imureilla on ikää jo yli 20 vuotta. 

Korkeasta iästään huolimatta on mallisto pysynyt ajan tasalla ja se täyttää nykypäivän kovimmat-
kin suodatusvaatimukset. Jopa vanhimmatkin Hurricane -imurit voidaan päivittää jälkiasennettaval-
la HEPA 13 -suodatuksella.

TYÖKALUKÄYNNISTYS
Hurricane -imurit voidaan varusta myös työkalukäynnistyksellä. Tällöin imuri käynnistyy automaat-
tisesti, kun siihen liitetty sähkötyökalu käynnistetään ja imuri sammuu muutama sekunti käytön 
lopettamisen jälkeen. Liitettävän työkalun teho voi olla maksimissaan 1300 W.

SUODATUS
Hurricane – imurit ovat suunniteltu hienolle pölyl-
le, kuten betonipölylle, tai erilaisille jauheille. Be-
tonipöly on suodatinta tukkivaa materiaalia, joka 
helposti “holvaantuu” suodattimen pintaan tukkien 
suodattimen. 
Ilmankierto imurissa on suunniteltu perinteisistä 
imureista poiketen niin, että saavutetaan optimaa-
linen suodatinpinta-ala. Suodatin käyttää koko 
roskasäiliön sisäpinnan hyväkseen, jolloin saavu-
tetaan mahdollisimman suuri suodatuspinta-ala. 
Suodatinmateriaalina toimii silicon -kyllästetty tai 
vaihtoehtoisesti Teflon/Tetratex pinnoitettu polyes-
teri

IMUTEHO JA IMUROINTI
Hurricane – mallistossa on sekä hiiliharja-, että 
turbiini-imumoottorilla varustettuja malleja, joten 
sarjasta löytyy sopiva imuri esimerkiksi saneeraus 
ja rakennustöiden betoni- ja viimeistelyhiontapöly-
jen imurointiin, tai vaikka jatkuvaan pölynpoistoon 
työstökoneeseen yhdistettynä.

HURRICANE 32
Hurricane 32 on varustettu kahdella imumoottorilla, 
jotka takaavat työskentelyn sujuvuuden. Hurricane 
malliston pieni tehojätti painaa vain 18 kg, joten 
se on todella kevyt liikutella.. Pieniin ulkomittoihin 
nähden Hurricane 32 imurissa on tilava 33 litran 
roskasäiliö.



HURRICANE 42 TROLLEY
Uusi Hurricane 42 Trolley on suunniteltu erity-
isesti rakennus- ja puuteollisuuden sekä kone-
vuokraamojen käyttöön.
Imurin uudistetun alustarakenteen, isompien 
takapyörien ja pyöreän rungon ansiosta imuri 
kulkee sulavasti myös epätasaisella alustalla.

Siivousvälinesarjan osat pysyvät kätevästi talles-
sa tarvikekorissa.

HURRICANE 43
Yhdellä 3000 W turbiini-imumoottorilla varust-
ettu Hurricane 43 on suunniteltu kestämään 
erittäin suuria käyttötuntimääriä yhtäjaksoisessa 
käytössä. Hurricane 43 soveltuukin erinomai-
sesti käytettäväksi käsityöstö- ja hiontakonei-
den pölynpoistossa. Kuten muutkin 40-sarja-
laiset, on Hurricane 43 varustettu tilavalla 82 l 
roskasäiliöllä ja kolminkertaisella suodatuksella. 
Muista malleista poiketen sähkönsyöttö on 400V 
/ 16 A.

Hurricane 32 HEPA Hurricane 42 HEPA Karkean roskan 
erotinastia

Vaihdettava  
suodatinpussi



SIIVOUSSARJAT
Hurricane - hienonpölynimurit voidaan varustaa halkai-
sijaltaan joko 38 mm tai 50 mm siivousvälinesarjalla. 
Vakiona imuletkun pituus on 4,5 m, mutta suuren imute-
hon ansiosta voidaan tarvittaessa käyttää pidempää 
imuletkua.

Siivousvälinesarja 38 mm
• Alumiininen imutanko 1,5 m
• Siivousletku päineen 5 m
• Korkeussäädettävä lattiasuulake 38/450 mm
• Rakosuulake 250 mm
• Pölyharja

Siivousvälinesarja 50 mm
• Alumiininen imutanko 1,5 m 
• Siivousletku päineen 5 m
• Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
• Rakosuulake 270 mm
• Pölyharja

Malli Pituus Leveys Korkeus Paino n. kg

Hurricane 32 745 mm 360 mm 540 mm 18

Hurricane 42 Trolley 965 mm 470 mm 660 mm 35

Hurricane 43* 940 mm 440 mm 900 mm 55

*(turbiini-imumoottori)

TEKNISIÄ TIETOJA

Malli
Teho

W
Säiliö

l
Alipaine

mbar
Ilmavirtaus

l/min
Äänitaso

n. dB Suodatin
Lisäsuoda-

tin

Hurricane 32 2200 33 250 7500 82
Kuitu ja 

polyesteri Teflon/Tetratex

Hurricane 42 Trolley 2200 82 250 7500 82
Kuitu ja 

polyesteri Teflon/Tetratex

Hurricane 43* 3000 82 270 5800 69
Kuitu ja 

polyesteri Teflon/Tetratex

*(turbiini-imumoottori)


