Eurovac 303 ja 82 l esierotin
Eurovac 303 S ja siihen yhdistetty 82 l syklonierotin ovat kompaktin
kokonsa vuoksi erittäin helppo käyttää ja liikutella.
Imuri on varustettu erillisellä nuohoussuodattimella joka tiiveytensä
ansiosta pitää imetyt pölyt säiliössä eikä palauta niitä takaisin
ympäristöön.
Järjestelmää käytetään imuroitaessa hienoa pölyä tai esimerkiksi
suuria määriä tuhkaa. Tuhkan imurointiletkuina käytetään
teräsvahvisteista kumi-imuletkua.
Imuri on myös varustettuna 4,5m / 38 mm siivoussarjalla, joka
mahdollistaa pelkän imurin käytön muussa imuroinnissa kuten
konesuojien, lämpökeskuksien ja myös veden imuroinnissa.
Eurovac 423 ja 433 esierottimella
Eurovac 433 on erittäin tehokas kolmimoottorinen ja 423 kaksimoottorinen imuri.
Ne ovat varustettu 63 litran terässäiliöllä ja soveltuvat erinomaisesti pölyn ja nesteiden imemiseen.
Molemmat mallit tuhkasuodattimella varustettuna soveltuvat erinomaisesti myös tuhkaimuriksi. Eurovac 423
ja 433 imureissa on kevyt ja tukeva isopyöräinen työntöalusta joten niiden liikuttelu on helppoa
.
Imuri on myös varustettuna 4,5m / 38 mm siivoussarjalla, joka mahdollistaa pelkän imurin käytön muussa
imuroinnissa kuten konesuojien, lämpökeskuksien ja myös veden imuroinnissa.
Mallien suuri teho mahdollistaa myös pidemmän imuletkun käyttämisen.
Tuhkan määrästä riippuen imuriin voidaan liittää joko 82 tai 200 litran esierotin.
Tuhkan imurointiletkuina käytetään teräslankavahvisteista kumi-imuletkua.
Lisävarusteena saatavissa metallinen rakosuulake ja pyöräalustat esierottajille

Pituus
Eurovac 303

Leveys

Korkeus

385 mm

660 mm

Tekniset tiedot
Säiliön
Teho
koko
1200/1400 w
33 l

Alipaine

Ilmavirtaus

Äänitaso

240 mbar

3500 l/min

80 dB

Paino
noin
10 kg

Eurovac 423

620 mm

530 mm

820 mm

2200/2600 w

63 l

240 mbar

7100 l/min

82 dB

17 kg

Eurovac 433

620 mm

530 mm

820 mm

3300/3600 w

63 l

240 mbar

10700 l/min

84 dB

19 kg

Esierotin 82l

480 mm

980 mm

82 l

10 kg

Esierotin 200l

614 mm

1290 mm

200 l

22 kg

Eurovac 53 tynnyri-imurit
Eurovac 53 tynnyri-imurimalliston teollisuusimurit ovat todellisia
monitoimilaitteita, jotka ovat suunniteltu vaativiin siivouskohteisiin.
53 tynnyri-imureita voidaan käyttää sellaisenaan lähes kaiken
roskan imurointiin, kuten nesteet, työstökonelastut ja tuhka.
Eurovac 53 tynnyri-imurit ovat vakiona varustettuja polyesterisellä
tähtisuodattimella, jonka laaja 2m2 suodatuspinta-ala takaa riittävän
korkean suodatuksen useimpiin tarpeisiin.

Esierotin ja sykloni
Eurovac 53 imuyksikkö voidaan varustaa esierottimella tai
syklonikansierottelijalla.
Syklonikansierottelijalla säiliö voidaan täyttää noin puolilleen,
korkealla esierottimella voidaan käyttää hyväksi koko säiliön
tilavuus.
Järjestelmää voidaan käyttää imuroitaessa hienoa pölyä tai
esimerkiksi suuria määriä tuhkaa.
Esierotin sijoitetaan päältä avoimen 200 litran tynnyrin päälle.
Sykloniesierotin on varustettu seinäkiinnityksellä ja nostovivulla.
Liitos- ja imurointiletkuina käytetään teräsvahvisteista kumiimuletkua, jonka koko voi olla 38,50,63 tai 76 mm
Lisävarusteena imurille ja esierottimille on saatavissa pyöräalusta,
jonka avulla laitteiden siirtäminen on helppoa ja vaivatonta.

Vakiosiivousvälinesarja 50mm
- Alumiininen imutanko 1,5m
- Siivousletku päineen 4,5m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450mm
- Rakosuulake 270mm
- Pölyharja
Tekniset tiedot
Leveys
600 mm
Korkeus
1550 mm
Teho
3600 W
Säiliön koko
200 l
Alipaine
250 mbar
Ilmavirtaus
10500 l/min
Äänitaso
84 dB
Paino
47 kg

