Eurovac - noki- ja tuhkaimurit ovat suunniteltu ammattikäyttöön, mutta ne ovat nuohoojien lisäksi saavuttaneet
suosiota myös kotikäytössä pannuhuoneiden ja takkojen siivouksessa sekä maatiloilla. Kaikille Eurovac
tuhkaimureille on saatavissa erittäin kattava suodatin ja tarvikevalikoima minkä avulla saat Eurovac –
tuhkaimuristasi tehtyä todellisen monitoimi-imurin. Vakiovarusteena on korkealuokkainen nokisuodatin.
Eurovac 303 S – tuhkaimuri
Eurovac 303 S on ammattinuohoojien käyttämä yksimoottorinen malli, joka
soveltuu erinomaisesti pienen kokonsa ansiosta myös kotikäyttöön.
Imuri on varustettu pyöräalustalla, joka yhdessä laitteen pienen painon
kanssa tekee liikuttelusta helppoa. Pyöräalusta voidaan irrottaa helposti.
Eurovac 303 S voidaan varustaa myös HEPA- tai mikrosuodatinpatruunalla.
Imuriin asennetusta suodattimesta riippuen sillä voidaan imuroida myös
märkää tai kuivaa roskaa.
Monipuolisen varusteltavuuden ansiosta Eurovac 303 S onkin erinomainen
valinta myös kotikäyttöön mm. pannuhuoneen, autotallin, tuhkan ja
pellettipölyn imurointiin.
Vakiovarusteena 38 mm nuohoussarja, jossa 4,5 m imuletku.

Eurovac 423 ja 433 – tuhkaimurit
Tuttavallisemmin punahattujen tehokkaammat mallit ovat varustettu 303 S
mallia suuremmalla ruostumattomalla terässäiliöllä ja suurempipyöräisellä
työntöalustalla.
Eurovac 423 malli on varustettu kahdella imumoottorilla ja Eurovac 433
kolmella imumoottorilla.
Eurovac 423 ja 433 – tuhkaimurit soveltuvat myös tavalliselle kuivalle
roskalle, sekä märälle roskalle.
Molempiin malleihin on lisävarusteena saatavissa HEPA -suodatin.
Eurovac 423 ja 433 sarjan imurit ovat vakiona varustettu 38 mm
siivoussarjalla ja 4,5 metrisellä imuletkulla.
Suuren imutehon ansiosta voidaan tarvittaessa käyttää myös pidempää
imuletkua ja halkaisijaltaan 50 mm imuletkua.

Eurovac 31T
Nuohousimuri, jossa on myös puhallusmahdollisuus (puhallusilman
suodatus).
Voidaan haluttaessa varustaa myös mikrosuodatinpatruunalla ja HEPAsuodattimella. Pyöräalusta on haluttaessa irrotettavissa imurista.
Monipuolisen varusteltavuuden ansiosta Eurovac 31T onkin erinomainen
valinta myös kotikäyttöön mm. pannuhuoneen, autotallin, tuhkan ja
pellettipölyn imurointiin.
Vakiovarusteena 38 mm nuohoussarja, jossa 4,5 m imuletku.

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

380 mm

780 mm

1200/1400 w

32 l

240 mbar

3300 l/min

69 dB

9 kg

Eurovac 31T

